


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ
1 ซ้ือหนังสืออบรม 28,718.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน 28,718.80 บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน 28,718.80 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง

จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 ซ้ือแบตเตอร์ร่ี 9,992.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อมเซอร์วิสยนต์ 9,992.73 บริษัท ป.ป้อมเซอร์วิสยนต์ 9,992.73 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 เช่ารถบัส 10 ท่ีน่ัง 60,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญดี ทรานสปอร์ต 60,000.00   บริษัท บุญดี ทรานสปอร์ต 60,000.00   การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ้ือหมึกพิมพ์ 31,836.78 เฉพาะเจาะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 31,836.78 หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 31,836.78 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนมกรำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

เหตุผลท่ีคัดเลือกงำนจัดซ้ือ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป
5 ซ้ือหมึกเคร้ืองปร้ิน 21,999.20 เฉพาะเจาะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 21,999.20 หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 21,999.20 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

6 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ัน 35,096.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 35,096.00 หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 35,096.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 ซ้ือผงหมึก GP 44,137.50 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 44,137.50 หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 44,137.50 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 497,015.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 497,015.00 หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 497,015.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

รำคำงำนจัดซ้ือ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนมกรำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป
9 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 28,355.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ แอนด์ เจ 28,355.00 หจก. อาร์ แอนด์ เจ 28,355.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง

บิสสิเนส คอร์ปอเรช่ัน บิสสิเนส คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 16,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 16,050.00 หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 16,050.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
วิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 242,355.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 242,355.00 หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 242,355.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 87,226.40 เฉพาะเจาะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 87,226.40 หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 87,226.40 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

งำนจัดซ้ือ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนมกรำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,572.50 เฉพาะเจาะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 12,572.50 หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 12,572.50 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

14 ซ้ือผงหมึก 71,262.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 71,262.00 หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 71,262.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

15 ซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 31,886.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ แอนด์ เจ 31,886.00 หจก. อาร์ แอนด์ เจ 31,886.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
บิสสิเนส คอร์ปอเรช่ัน บิสสิเนส คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

16 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 99,584.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ บิสสิเนส 99,584.90 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ บิสสิเนส 99,584.90 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
วิทยาศาสตร์ จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนมกรำคม 2561

งำนจัดซ้ือ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป

17 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 99,574.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค 99,574.20 บริษัทฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค 99,574.20 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
วิทยาศาสตร์ จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

18 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 91,324.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟายน์สเปค จ ากัด 91,324.50 บริษัท ฟายน์สเปค จ ากัด 91,324.50 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
วิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

19 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ บิสสิเนส 93,090.00 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ บิสสิเนส 93,090.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
วิทยาศาสตร์ จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนมกรำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดซ้ือ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป
1 จ้างพิมพ์แสตมป์แก้ไข 6,200.00           เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 6,200.00       โรงงานไพ่ 6,200.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างพิมพ์แสตมป์แก้ไข 10,000.00         เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 10,000.00     โรงงานไพ่ 10,000.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างพิมพ์เอกสารแนบ 2,760.60           เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี 2,760.60       ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี 2,760.60      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ท้ายกฎกระทรวง และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างซ่อมรถยนต์ 11,117.30         เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อมเซอร์วิสยนต์ 11,117.30     บริษัท ป.ป้อมเซอร์วิสยนต์ 11,117.30    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือนมกรำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป
5 โครงการพัฒนาและ 300,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย์  300,000.00   บริษัท จันวาณิชย์ 300,000.00  การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

ปรับปรุงระบบซอฟแวร์ ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

6 จ้างซ่อมรถยนต์ 210,576.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อมเซอร์วิสยนต์ 210,576.00   บริษัท ป.ป้อมเซอร์วิสยนต์ 210,576.00  การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือนมกรำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ
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