


แบบ สขร.๑          

ลําดับที่ งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,993.00 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลาย 31,993.00 หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลาย 31,993.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,489.60 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 18,489.60 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 18,489.60 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,913.60 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลาย 21,913.60 หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลาย 21,913.60 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

4 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 24,610.00 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลาย 24,610.00 หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลาย 24,610.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

5 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 115,025.00 ตกลงราคา บริษัท ปีเตอรพ์อล แอนด์ 115,025.00 บริษัท ปีเตอร์พอล แอนด์ 115,025.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

แมรี่ อินเตอร์เทรค จํากัด แมรี่ อินเตอร์เทรค จํากัด ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

6 ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทาง 90,265.20 ตกลงราคา บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จํากัด 90,265.20 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จํากัด 90,265.20 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

วิทยาศาสตร์ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อประจําเดือนกรกฎาคม 2560

กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง



แบบ สขร.๑          

ลําดับที่ งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

7 ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลือง 253,322.51 ตกลงราคา บริษัท ไอพลัส เซอร์วิส จํากัด 253,322.51 บริษัท ไอพลัส เซอร์วิส จํากัด 253,322.51 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,886.00 ตกลงราคา หจก. อาร์แอนเจ บิสสิเนส 31,886.00 หจก. อาร์แอนเจ บิสสิเนส 31,886.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 70,406.00 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 70,406.00 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 70,406.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 57,131.58 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 57,131.58 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 57,131.58 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 99,027.43 ตกลงราคา บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จํากัด 99,027.43 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จํากัด 99,027.43 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,729.00 ตกลงราคา หจก. อาร์แอนเจ บิสสิเนส 15,729.00 หจก. อาร์แอนเจ บิสสิเนส 15,729.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อประจําเดือนกรกฎาคม 2560

กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง



แบบ สขร.๑          

ลําดับที่ งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

13 ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลือง 20,656.35 ตกลงราคา หจก. อาร์แอนเจ บิสสิเนส 20,656.35 หจก. อาร์แอนเจ บิสสิเนส 20,656.35 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 43,498.18 ตกลงราคา บริษัท ไอพลัส เซอร์วิส จํากัด 43,498.18 บริษัท ไอพลัส เซอร์วิส จํากัด 43,498.18 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,206.00 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 6,206.00 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 6,206.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

16 ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทาง 43,875.35 ตกลงราคา บริษัท เอ็นไว โรเมท จํากัด 43,875.35 บริษัท เอ็นไว โรเมท จํากัด 43,875.35 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

วิทยาศาสตร์ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

17 ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทาง 28,890.00 ตกลงราคา บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์แอนด์ 28,890.00 บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์แอนด์ 28,890.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

วิทยาศาสตร์ แล็บอินสทรูเม้นท์ จํากัด แล็บอินสทรูเม้นท์ จํากัด ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 126,260.00 ตกลงราคา บริษัท ล็อกเล่ย์ จํากัด 126,260.00 บริษัท ล็อกเล่ย์ จํากัด 126,260.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อประจําเดือนกรกฎาคม 2560



แบบ สขร.๑          

ลําดับที่ งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,597.90 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 9,597.90 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 9,597.90 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

20 ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทาง 114,057.72 ตกลงราคา บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จํากัด 114,057.72 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จํากัด 114,057.72 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

วิทยาศาสตร์ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

21 ซื้ออะไหล่ยนต์ 60,348.00 ตกลงราคา หจก. ส.ดุสิตยางยนต์ 60,348.00 หจก. ส.ดุสิตยางยนต์ 60,348.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

22 ซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสาร 31,030.00 ตกลงราคา หจก.เจ เจ เค สื่อสาร 31,030.00 หจก.เจ เจ เค สื่อสาร 31,030.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

23 ซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสาร 53,098.75 ตกลงราคา บริษัท ช.อุดมเทคโนโลยี จํากัด 53,098.75 บริษัท ช.อุดมเทคโนโลยี จํากัด 53,098.75 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

24 ซื้อเอกสารประกอบการ 8,000.00 ตกลงราคา หจก. โกอิงก์ 8,000.00 หจก. โกอิงก์ 8,000.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ฝึกอบรม ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อประจําเดือนกรกฎาคม 2560

กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง



แบบ สขร.๑          

ลําดับที่ งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

25 ซื้อ-เช่ารถปรับอากาศ 26,000.00 ตกลงราคา หจก.ทรงพรตทัวร์ 26,000.00 หจก.ทรงพรตทัวร์ 26,000.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,972.00 ตกลงราคา หจก.อาร์แอนด์เจ บิสสิเนส 20,972.00 หจก.อาร์แอนด์เจ บิสสิเนส 20,972.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดตอ่โดยตรงกับลูกค้า

27 ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลือง 270,260.60 ตกลงราคา บริษัทแล็บซีสเต็มส์ จํากัด 270,260.60 บริษัทแล็บซีสเต็มส์ จํากัด 270,260.60 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ทางวิทยาศาสตร์ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

28 ซื้อประกันภัยรถยนต์ 41,128.60 ตกลงราคา บริษัทอาคเนย์ ประกันภัย 41,128.60 บริษัทอาคเนย์ ประกันภัย 41,128.60 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 121,873.00 ตกลงราคา หจก.อาร์แอนด์เจ บิสสิเนส 121,873.00 หจก.อาร์แอนด์เจ บิสสิเนส 121,873.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 51,616.80 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 51,616.80 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 51,616.80 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อประจําเดือนกรกฎาคม 2560

กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง



แบบ สขร.๑          

ลําดับที่ งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,763.80 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 21,763.80 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 21,763.80 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

32 ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลือง 17,954.60 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 17,954.60 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 17,954.60 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ตดิต่อโดยตรงกับลูกค้า

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 34,026.00 ตกลงราคา หจก.อาร์เอนด์เจ บิสสิเนส 34,026.00 หจก.อาร์เอนด์เจ บิสสิเนส 34,026.00 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,015.20 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 10,015.20 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 10,015.20 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,932.80 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 28,932.80 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 28,932.80 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 93,466.64 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 93,466.64 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 93,466.64 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อประจําเดือนกรกฎาคม 2560

กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง



แบบ สขร.๑          

ลําดับที่ งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,752.60 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 8,752.60 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอรี่ 8,752.60 การจัดซื้อวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อประจําเดือนกรกฎาคม 2560

กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง



แบบ สขร.๑

ลําดับที่ งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์ 11,400.00 ตกลงราคา โรงงานไพ่ 11,400.00 โรงงานไพ่ 11,400.00 การจัดจ้างวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

2 จ้างสํารวจความพึงพอใจ 39,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 39,000.00 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 39,000.00 การจัดจ้างวิธีตกลงราคา 

โดย สวนดุสิต โพล โดย สวนดุสิต โพล ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

3 จ้างซ่อมบํารุงรักษา 126,420.50 ตกลงราคา บริษัท แอร์ธงชัย เอ็นจิเนียริ่ง 126,420.50 บริษัท แอร์ธงชัย เอ็นจิเนียริ่ง 126,420.50 การจัดจ้างวิธีตกลงราคา 

เครื่องปรับอากาศ จํากัด จํากัด ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

4 จ้างซ่อมและเปลี่ยน 81,341.40 ตกลงราคา บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ 81,341.40 บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ 81,341.40 การจัดจ้างวิธีตกลงราคา 

อะไหล่ยนต์  จํากัด  จํากัด ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

5 จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์ 4,000.00 ตกลงราคา โรงงานไพ่ 4,000.00 โรงงานไพ่ 4,000.00 การจัดจ้างวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

6 จ้างซ่อมและเปลี่ยน 3,124.40 ตกลงราคา บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ 3,124.40 บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ 3,124.40 การจัดจ้างวิธีตกลงราคา 

อะไหล่ยนต์  จํากัด  จํากัด ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างประจําเดือนกรกฎาคม 2560

กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง



แบบ สขร.๑

ลําดับที่ งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

7 จ้างซ่อมและเปลี่ยน 9,287.60 ตกลงราคา บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ 9,287.60 บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ 9,287.60 การจัดจ้างวิธีตกลงราคา 

อะไหล่ยนต์  จํากัด  จํากัด ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

8 จ้างสอบเทียบเครื่องมือ 8,560.00 ตกลงราคา บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์ จํากัด 8,560.00 บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์ จํากัด 8,560.00 การจัดจ้างวิธีตกลงราคา 

วิทยาศาสตร์ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

9 จ้างทําตรายาง 21,890.00 ตกลงราคา ร้าน ทักษิณดีไซน์ 21,890.00 ร้าน ทักษิณดีไซน์ 21,890.00 การจัดจ้างวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

10 จ้างล้างเครื่องกรองน้ํา 3,745.00 ตกลงราคา ร้าน กิจประสานเครื่องกรองน้ํา 3,745.00 ร้าน กิจประสานเครื่องกรองน้ํา 3,745.00 การจัดจ้างวิธีตกลงราคา 

แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

11 จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร 9,650.00 ตกลงราคา หจก. เจ เจ เค สื่อสาร 9,650.00 หจก. เจ เจ เค สื่อสาร 9,650.00 การจัดจ้างวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

12 จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์ 3,000.00 ตกลงราคา โรงงานไพ่ 3,000.00 โรงงานไพ่ 3,000.00 การจัดจ้างวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างประจําเดือนกรกฎาคม 2560

กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง
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