


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ
1 ซ้ือสายน าสัญญาณ 9,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจ.เจ.เค ส่ือสาร 9,630.00 หจก. เจ.เจ.เค ส่ือสาร 9,630.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง

ความยาว 100 เมตร ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 ซ้ือเคร่ืองคิดเลข 14 หลัก 31,672.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตช่ัน เนอร่ี 31,672.00 หจก. บรรณสารสเตช่ัน เนอร่ี 31,672.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เคร่ือง กระดาษบวกเลข ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
200 ม้วน ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 ซ้ือตลับหมึก 6 กล่อง 41,730.00      เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ัน เนอร่ี 41,730.00  หจก. บรรณสารสเตช่ัน เนอร่ี 41,730.00  การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ บิสสิเนส 77,040.00 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ บิสสิเนส 77,040.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

เหตุผลท่ีคัดเลือกงำนจัดซ้ือ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป
7 วัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 149,992.60 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ัน เนอร่ี 149,992.60 หจก. บรรณสารสเตช่ัน เนอร่ี 149,992.60 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 ซ้ืออะไหล่ของเคร่ือง 13,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 13,140.00 บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 13,140.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
วิทยุส่ือสาร ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 ซ้ือสายเคเบ้ิลโทรศัพท์ 76,291.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจ.เจ.เค ส่ือสาร 76,291.00 หจก. เจ.เจ.เค ส่ือสาร 76,291.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ภายใน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 ซ้ือดรัมปร้ินเตอร์ 89,537.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 89,537.00 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 89,537.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

วิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดซ้ือ รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป

11 ซ้ือยางรถยนต์ 95,016.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.ดุสิตยางยนต์ 95,016.00 หจก. ส.ดุสิตยางยนต์ 95,016.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

12 วัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 97,610.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ บิสสิเนส 97,610.75 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ บิสสิเนส 97,610.75 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
วิทยาศาสตร์ จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

13 วัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 94,909.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ บิสสิเนส 94,909.00 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ บิสสิเนส 94,909.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
วิทยาศาสตร์ จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

14 วัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 30,045.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิลเฮ้าส์ แอนด์ 30,045.60 บริษัท เคมิเคิลเฮ้าส์ แอนด์ 30,045.60 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
วิทยาศาสตร์ แล็บอินสทรูเม้นท์ จ ากัด แล็บอินสทรูเม้นท์ จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดซ้ือ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ งำนจัดซ้ือ วงเงินงบประมำณ/ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,555.16 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 2,555.16 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 2,555.16 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ัน เนอร่ี 7,490.00 หจก. บรรณสารสเตช่ัน เนอร่ี 7,490.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป
1 จ้างพิมพ์แสตมป์แก้ไข 210,576.00       เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 210,576.00   โรงงานไพ่ 210,576.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างพิมพ์สมุดส่ังการออก 24,075.00         เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 24,075.00     โรงงานไพ่ 24,075.00     การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจสอบภาษี ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 6 636,650.00       เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 636,650.00   โรงงานไพ่ 636,650.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างบ ารุงรักษาระบบ 160,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน 160,500.00   บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน 160,500.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ปรับอากาศแบบรวม แมเนจเมนท์ จ ากัด แมเนจเมนท์ จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ศูนย์ ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป
5 จ้างซ่อม เปล่ียนอะไหล่ 27,927.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ธงชัย เอ็นจิ 27,927.00     บริษัท แอร์ธงชัย เอ็นจิ 27,927.00     การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

และบ ารุงรักษา เคร่ือง เนียร่ิง จ ากัด เนียร่ิง จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ปรับอากาศ ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำง รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ
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