


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ
1 ซ้ือผ้าสีขาวและสีเหลือง 32,956.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ แอนด์ เจ 32,956.00 หจก. อาร์ แอนด์ เจ 32,956.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง

ประดับตกแต่งแนวร้ัว บิสสิเนส คอร์ปอเรช่ัน บิสสิเนส คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
กรมสรรพสามิต ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จัดซ้ือผงหมึก 99,773.22 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป 99,773.22 หจก. โทเทิล ท็อป 99,773.22 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ซัพพลาย ซัพพลาย ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จัดซ้ือผงหมึก 58,327.84      เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป 58,327.84      หจก. โทเทิล ท็อป 58,327.84      การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ซัพพลาย ซัพพลาย ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 324,274.20    เฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตช่ัน 324,274.20    หจก.บรรณสารสเตช่ัน 324,274.20    การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
เนอร่ี เนอร่ี ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนธันวำคม 2560
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

เหตุผลท่ีคัดเลือกงำนจัดซ้ือ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป
5 บอกรับส่ิงพิมพ์ 456,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรจน์บริการ 456,000.00 บริษัท รุ่งโรจน์บริการ 456,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง

จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

6 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 453,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเทรค 453,145.00 บริษัท เอสเทรค 453,145.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเทศไทย จ ากัด ประเทศไทย จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 จัดซ้ือผงหมึก 94,053.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 94,053.00 บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 94,053.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 22,315.92 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตช่ัน 22,315.92 หจก.บรรณสารสเตช่ัน 22,315.92 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
เนอร่ี เนอร่ี ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนธันวำคม 2560
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดซ้ือ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป
9 จัดซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บ 46,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน 46,545.00 บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน 46,545.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูล จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 57,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 57,245.00 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 57,245.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
วิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

11 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 41,323.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค 41,323.40 บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค 41,323.40 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
วิทยาศาสตร์ จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

12 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 95,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ก พาวเวอร์ 95,010.00 บริษัท เน็ก พาวเวอร์ 95,010.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
วิทยาศาสตร์ ซัพพลาย จ ากัด ซัพพลาย จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

งำนจัดซ้ือ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนธันวำคม 2560
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป
1 ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ 44,645.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อมเซอร์วิส 44,645.75        บริษัท ป.ป้อมเซอร์วิส 44,645.75        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

ยานยนต์ ยนต์ จ ากัด ยนต์ จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 272,850.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 272,850.00      โรงงานไพ่ 272,850.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างเหมาบุคคล 240,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสุลิต เป่ียมวิไล 240,000.00      นายสุลิต เป่ียมวิไล 240,000.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างเหมาบุคคล 240,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ รัตนวันธ์ุ 240,000.00      นายสุรศักด์ิ รัตนวันธ์ุ 240,000.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือนธันวำคม 2560
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป
5 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรม 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล ซอฟต์แวร์ 12,000.00         บริษัท ดิจิตอล ซอฟต์แวร์ 12,000.00        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

ห้องสมุดอัตโนมัติ จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

6 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 4,283,852.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 4,283,852.00    โรงงานไพ่ 4,283,852.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 จ้างออกข้อสอบ 115,800.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 115,800.00       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 115,800.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 จ้างพิมพ์แสตมป์แก้ไข 22,084,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 22,084,800.00  โรงงานไพ่ 22,084,800.00 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือนธันวำคม 2560
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป
9 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบ 214,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 214,000.00      โรงงานไพ่ 214,000.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

อนุญาติผลิตสุรา ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 จ้างผลิตส่ือแนะน า 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาโนราม่า 200,000.00      บริษัท พาโนราม่า 200,000.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
กรมสรรพสามิต  เวิลด์ิไวด์ จ ากัด  เวิลด์ิไวด์ จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

11 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย 100,000.00      บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย 100,000.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
กรมสรรพสามิตผ่านเว็บ กรุ๊ป จ ากัด กรุ๊ป จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำงำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือนธันวำคม 2560
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