
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง ฝ่ายอำนวยการ งานพัสดุ โทรศัพท์ 787016      
ที ่ กค 0611.07/1098                                  วนัที ่ 1  กรกฎาคม 2565           

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละเดือนตามแบบ สขร.1      

เรียน เลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ 

  ตามหนังสือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ที่ กค 0601/ว 2229    
ลงวันที่  3 กรกฎาคม 2551 แจ้งให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ตามแบบ สขร.1 ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน นั้น 

  สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

     
 
 (นายชนะ ณ ถลาง) 
 สรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 



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 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 2565

4 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,716.05     8,716.05    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เทพศิรินทร์ จก. บ.เทพศิรินทร์ จก. เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขาย
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 8,716.05 บาท ราคา 8,716.05 บาท เลขท่ี บข015/2565
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2565

5 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,946.44     6,946.44    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟ้า-ภิญโญ กระบุรี จก. บ.ฟ้า-ภิญโญ กระบุรี จก. เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขาย
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 6,946.44 บาท ราคา 6,946.44 บาท เลขท่ี บข016/2565
สาขากระบุรี ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2565

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,010.00     7,010.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ ามันรถยนต์ -
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ราคา 7,010.00 บาท ราคา 7,010.00 บาท ราชการ ตามหนังสือ กค0405.28/ว89 

โดยใช้บัตรฟลีทการ์ด  ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 50

ของ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)
7 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 380.00        380.00       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 พฤษภาคม 2565 ราคา 380.- บาท ราคา 380.- บาท และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ในรอบเดือน มิถุนำยน 2565
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี  1  กรกฎำคม 2565



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

ท่ี  หรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ในรอบเดือน มิถุนำยน 2565
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี  1  กรกฎำคม 2565

8 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 190.00        190.00       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 พฤษภาคม 2565 ราคา 190.- บาท ราคา 190.- บาท และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

9 จ้างผูกผ้าพร้อมผ้า(ผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้า 4,000.00     4,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งอรุณ รักไทย นางสาวรุ่งอรุณ รักไทย เป็นผู้รับจ้างรับผูกผ้างานพิธี ประดับผ้าด าเนินการจัดซ้ือตามหนังสือด่วนท่ีสุด
ระบายสีขาว) ราคา 4,000.- บาท ราคา 4,000.- บาท เฉลิมพระเกียรติ ผูกผ้ารับเสด็จ โยงผ้า ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119

จับผ้า ตกแต่งสถานท่ี ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561

10 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 800.00        800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน W.S เซอร์วิส ร้าน W.S เซอร์วิส เป็นร้านจ าหน่ายแอร์รวมท้ังรับซ่อม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 025/2565
หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-004-0011 โดยนางสาววาสนา รอดบุญเกิด โดยนางสาววาสนา รอดบุญเกิด และบริการติดต้ัง ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2565

ราคา 800.00 บาท ราคา 800.00 บาท

11 จ้างบริการบรรจุเคมีดับเพลิง 21,900.00   21,900.00  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตาร์การดับเพลิง (ประเทศไทย) หจก.สตาร์การดับเพลิง (ประเทศไทย) ประกอบกิจการค้าเคร่ืองดับเพลิง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 024/2565
ราคา 21,900.- บาท ราคา 21,900.- บาท และอุปกรณ์การดับเพลิงทุกชนิด ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2565

บริการซ่อมแซมและบริการบรรจุ
เคมีในเคร่ืองดับเพลิง

12 จ้างบริการป้องกันก าจัดปลวกและมอด 16,880.00  16,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย กรุ๊ป บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย กรุ๊ป ประกอบกิจการบริการฆ่าเช้ือและก าจัด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 023/2565
ราคา 16,880.- บาท ราคา 16,880.- บาท ปลวก มด หนู ค้างคาว นก ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2565

 และแมลงทุกชนิด


