
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ท่ี  หรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 7,000.00      7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายชนุดม  พรหมขาว นายชนุดม  พรหมขาว เป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี สัญญาเลขท่ี 001/2565
บริเวณช้ันล่างของอาคารส านักงาน ราคา 7,000.- บาท/เดือน ราคา 7,000.- บาท/เดือน และท าความสะอาดส านักงานเรียบร้อย ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง 
ประจ าเดือน เมษายน 2565

2 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 7,000.00      7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรจนา  พรมตา นางสาวรจนา  พรมตา เป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี สัญญาเลขท่ี 002/2565
บริเวณช้ันบนของอาคารส านักงาน ราคา 7,000.- บาท/เดือน ราคา 7,000.- บาท/เดือน และท าความสะอาดส านักงานเรียบร้อย ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง 
ประจ าเดือน เมษายน 2565

3 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 7,000.00      7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา สมานวงศ์ นางสาวอรอุมา สมานวงศ์ เป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี สัญญาเลขท่ี 004/2565
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 7,000.- บาท/เดือน ราคา 7,000.- บาท/เดือน และท าความสะอาดส านักงานเรียบร้อย ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2564
สาขากระบุรี ประจ าเดือน เมษายน 2565

4 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,968.20      5,968.20      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เทพศิรินทร์ จก. บ.เทพศิรินทร์ จก. เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขาย
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 5,968.20 บาท ราคา 5,968.20 บาท เลขท่ี บข014/2565
ประจ าเดือน เมษายน 2565 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2565

5 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,132.20      2,132.20      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟ้า-ภิญโญ กระบุรี จก. บ.ฟ้า-ภิญโญ กระบุรี จก. เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขาย
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 2,132.20 บาท ราคา 2,132.20 บาท เลขท่ี บข013/2565
สาขากระบุรี ประจ าเดือน เมษายน 2565 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2565

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,750.00      7,750.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ ามันรถยนต์ -
ประจ าเดือน เมษายน 2565 ราคา 7,750.00 บาท ราคา 7,750.00 บาท ราชการ ตามหนังสือ กค0405.28/ว89 

โดยใช้บัตรฟลีทการ์ด  ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 50

ของ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)
7 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 340.00         340.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมหนังสือ ร้านรวมหนังสือ เป็นร้านจ าหน่ายหนังสือพิมพ์/นิตยสาร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 002/2565

ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง โดยนางสารจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล โดยนางสารจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส านักงาน ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564
ประจ าเดือน เมษายน 2565 ราคา 340.- บาท ราคา 340.- บาท และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

8 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 170.00         170.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นจิต ร้านอุ่นจิต เป็นร้านจ าหน่ายหนังสือพิมพ์/นิตยสาร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 003/2565
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง โดยนายวรยศ  ล่ิมศิลา  โดยนายวรยศ  ล่ิมศิลา /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส านักงาน ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564
สาขากระบุรี ประจ าเดือน เมษายน 2565 ราคา 170.- บาท ราคา 170.- บาท และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤษภำคม 2565
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 2 มิถุนำยน 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ท่ี  หรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤษภำคม 2565
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 2 มิถุนำยน 2565

9 จัดซ้ือพัดลม ขนาด 16 น้ิว จ านวน 2 ตัว 3,780.00      3,780.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อี.ที.อิเล็กทรอนิกส์ หจก.อี.ที.อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ประกอบการท่ีจ าหน่าย ใบส่ังจ้างเลขท่ี 017/2565
ราคา 3,780.- บาท ราคา 3,780.- บาท วัสดุส านักงานและวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565

10 ซ้ือถังดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 4,200.00      4,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตาร์การดับเพลิง (ประเทศไทย) หจก.สตาร์การดับเพลิง (ประเทศไทย) ประกอบกิจการค้าเคร่ืองดับเพลิง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 018/2565
ขนาด 10 ปอนด์ ราคา 4,200.- บาท ราคา 4,200.- บาท และอุปกรณ์การดับเพลิงทุกชนิด ลงวันท่ี 18 พฤษภคม 2565

บริการซ่อมแซมและบริการบรรจุ
เคมีในเคร่ืองดับเพลิง

11 จ้างซ่อมรางผ้าม่านและเพ่ิมขาจับ 740.00         740.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็กซ์. ผ้าม่าน ร้าน พี.เอ็กซ์. ผ้าม่าน เป็นผู้รับซ่อม ติดต้ัง และจ าหน่ายผ้าม่าน ใบส่ังจ้างเลขท่ี 019/2565
โดยนายสุวพจน์ โศรกหาย โดยนายสุวพจน์ โศรกหาย และร่างผ้าม่านทุกชนิดโดยตรง ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565
ราคา 740.- บาท ราคา 740.- บาท

12 ซ้ือโต๊ะท างานส าหรับเจ้าหน้าท่ีบริหาร จ านวน 22,400.00   22,400.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมพรเฟอร์นิเจอร์2 จ ากัด บริษัท อุดมพรเฟอร์นิเจอร์2 จ ากัด ประกอบกิจการจ าหน่าย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 020/2565
2 ตัว เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว และตู้เหล็ก ราคา 22,400.- บาท ราคา 22,400.- บาท วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565
เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้

 
13 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองส ารองกระไฟฟ้า 850.00         850.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ระนองออนไลน์ หจก.ระนองออนไลน์ เป็นผู้รับซ่อม ติดต้ัง และจ าหน่าย ใบส่ังจ้างเลขท่ี 021/2565

หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-009-0017 ราคา 850.- บาท ราคา 850.- บาท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดโดยตรง ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2565

14 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองส ารองกระไฟฟ้า 750.00         750.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคคอมพิวเตอร์ ร้านคลีนิคคอมพิวเตอร์ ประกอบกิจการขาย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 022/2565
หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0124 โดยนายจิระพงค์ หงษ์นิล โดยนายจิระพงค์ หงษ์นิล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2565

ราคา 750.-บาท ราคา 750.-บาท หมึกพิมพ์ปร้ินเตอร์


