


แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 150,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 150,000.00 หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 150,000.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 94/2561

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 3 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

2 ซ้ือผงหมึก 62,654.92 เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 62,654.92 หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 62,654.92 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 96/2561
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 3 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 442,602.29      เฉพำะเจำะจง หจก. อำร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 442,602.29    หจก. อำร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 442,602.29    กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 97/2561
คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

4 เช่ำซ้ือรถยนต์โดยสำรปรับ 24,000.00 เฉพำะเจำะจง  บริษัท บุญดีทรำนสปอร์ต จ ำกัด 24,000.00  บริษัท บุญดีทรำนสปอร์ต จ ำกัด 24,000.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 98/2561
อำกำศ ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2561

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

5 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 127,372.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บซิสเต็มส์ จ ำกัด 127,372.80 บริษัท แล็บซิสเต็มส์ จ ำกัด 127,372.80 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 99/2561
ทำงวิทยำศำสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2561

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
7 ซ้ือน้ ำกล่ันเติมแบตเตอร์ร่ี 2,311.20 เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 2,311.20 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 2,311.20 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 100/2561

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร 9,999.98 เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 9,999.98 หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 9,999.98 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 101/2561
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 17 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

9 ซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 144,450.00 เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 144,450.00 หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 144,450.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 102/2561
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 18 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

10 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 154,625.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บซิสเต็มส์ จ ำกัด 154,625.70 บริษัท แล็บซิสเต็มส์ จ ำกัด 154,625.70 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 103/2561
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 19 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

11 ซ้ือผงหมึก 40,103.60 เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 40,103.60 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 40,103.60 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 104/2561
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 20 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง .

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
12 ซ้ือผงหมึก 135,305.78 เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 135,305.78 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 135,305.78 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 105/2561

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 20 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

13 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 348,606.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอพลัส เซอร์วิส จ ำกัด 348,606.00 บริษัท ไอพลัส เซอร์วิส จ ำกัด 348,606.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 106/2561
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 20 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

14 ซ้ือผงหมึก 55,319.00 เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 55,319.00 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 55,319.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 107/2561
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 20 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

15 ซ้ือเคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ 127,597.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็นไวโรเมท จ ำกัด 127,597.50 บริษัท เอ็นไวโรเมท จ ำกัด 127,597.50 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 108/2561
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 20 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

16 ซ้ือเคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ 115,902.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็นไวโรเมท จ ำกัด 115,902.40 บริษัท เอ็นไวโรเมท จ ำกัด 115,902.40 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 109/2561
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 20 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำงำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
17 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 37,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิทโต้ จ ำกัด 37,500.00 บริษัท ดิทโต้ จ ำกัด 37,500.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 110/2561

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 20 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

18 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 20,544.00 เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 20,544.00 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 20,544.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 111/2561
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 24 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

19 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 13,024.04 เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 13,024.04 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 13,024.04 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 112/2561
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

20 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 59,577.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท พันธ์กุล จ ำกัด 59,577.60 บริษัท พันธ์กุล จ ำกัด 59,577.60 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 113/2561
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

21 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 26,108.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บซิสเต็มส์ จ ำกัด 26,108.00 บริษัท แล็บซิสเต็มส์ จ ำกัด 26,108.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 114/2561
ทำงวิทยำศำสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 26 กรกฎำคม 2561

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำงำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
22 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 57,138.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟอร์จูน  ไซแอนทิฟิค จ ำกัด 57,138.00 บริษัท ฟอร์จูน  ไซแอนทิฟิค จ ำกัด 57,138.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 115/2561

ทำงวิทยำศำสตร์ . ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 26 กรกฎำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

รำคำงำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่และบ ารุงรักษา 366,314.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ ธงชัย เอ็นจิเนียร่ิง 366,314.50       บริษัท แอร์ ธงชัย เอ็นจิเนียร่ิง 366,314.50      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 62/2561

เคร่ืองปรับอากาศ จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างซ่อมเคร่ืองล้างหลอดแก้วหาค่า 16,050.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีที อินสทรูเม้นท์ 16,050.00         บริษัท เอสพีที อินสทรูเม้นท์ 16,050.00        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 63/2561
ความหนืดแบบอัตโนมัติ จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างซ่อมระบบวิทยุส่ือสาร 83,460.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ 83,460.00         บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ 83,460.00        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 64/2561
จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างซ่อมรถยนต์ จ านวน 5 คัน 75,723.90        เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ 75,723.90         บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ 75,723.90        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 65/2561
จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 จ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย 5,136.00          เฉพาะเจาะจง หจก. ภัทรรุ่งโรจน์ 5,136.00           หจก. ภัทรรุ่งโรจน์ 5,136.00          การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 66/2561
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 12,037.50        เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 12,037.50         โรงงานไพ่ 12,037.50        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 67/2561

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 จ้างพิมพ์แสตมป์แก้ไข 22,392,960.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 22,392,960.00   โรงงานไพ่ 22,392,960.00 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 68/2561
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 จ้างซ่อมสอบเทียบ Density meter 24,610.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนตัน พาร์   24,610.00         บริษัท แอนตัน พาร์   24,610.00        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 69/2561
รุ่น DMA 5,000 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 จ้างล้างเคร่ืองกรองน้ าท่ีใช้กับเคร่ือง 3,745.00          เฉพาะเจาะจง ร้านกิจประสานเคร่ืองกรองน้ า 3,745.00           ร้านกิจประสานเคร่ืองกรองน้ า 3,745.00          การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 70/2561
กล่ันน้ า แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 จ้างซ่อมรถยนต์ จ านวน 1 คัน 4,710.10          เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ 4,710.10           บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ 4,710.10          การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 72/2561
จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
11 จ้างซ่อมห้องเย็น 1 ห้อง 19,790.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซิสเต็มส์ จ ากัด 19,790.00         บริษัท แล็บซิสเต็มส์ จ ากัด 19,790.00        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 63/2561

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

12 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 96,300.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์แอนด์แล็บ 96,300.00         บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์แอนด์แล็บ 96,300.00        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 64/2561
วิทยาศาสตร์ อินสทรูเม้นท์ จ ากัด อินสทรูเม้นท์ จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

13 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1,080,700.00   เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 1,080,700.00     โรงงานไพ่ 1,080,700.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 65/2561
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินที่

จะซื้อจะจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื้อ

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 สัญญาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลาก           822,000.00 1,000,000.00       E-market บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันด์เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันด์เทรดดิ้ง จํากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด สัญญาเลขที ่90/2561

เขียว จํานวน 10,000 รีม และยื่นเอกสารครบถ้วน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ถูกต้อง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

สํานักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กรกฎาคม 2561


	scan0034
	จัดซื้อ บ
	จัดจ้าง
	สัญญาจ้าง
	สัญญจ้าง




