


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือหมึกพิมพ์ 10,015.20 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 10,015.20 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 10,015.20 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นไวโรเมท จ ากัด 77,040.00 บริษัท เอ็นไวโรเมท จ ากัด 77,040.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2562
วิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 79,180.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 79,180.00   บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 79,180.00   การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2562
วิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 171,580.60 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 171,580.60 หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 171,580.60 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 ซ้ือกระเป๋าเอกสาร 8,988.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 8,988.00 หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 8,988.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2562
(แฟ้มพลาสติก) ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 ซ้ือกล้องดิจิตอล 32,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 32,100.00 หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 32,100.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ จ ากัด 77,040.00 บริษัท ดิทโต้ จ ากัด 77,040.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 137,054.16 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลาย 137,054.16 หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลาย 137,054.16 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 ซ้ือซอฟต์แวร์ส าหรับใช้สร้าง 187,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน จ ากัด 187,250.00 บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน จ ากัด 187,250.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/2562
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 เช่าเคร่ืองถ่าย 28 เคร่ือง 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด 30,000.00 บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด 30,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 55,640.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน 55,640.00      บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน 55,640.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 17/2562

แมเนจเมนท์ จ ากัด แมเนจเมนท์ จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างโครงการเผยแพร่ข่าวสารของกรม 395,472.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค.เอส สยามเพรส 395,472.00    บริษัท ที.เค.เอส สยามเพรส 395,472.00  การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 18/2562
สรรพสามิตผ่านจุลสาร เมเนจเม้นท์ จ ากัด เมเนจเม้นท์ จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างโครงการจัดท าวีดีทัศน์แนะน า 300,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูช่ันส์ 300,000.00    บริษัท พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูช่ันส์300,000.00  การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 19/2562
กรมสรรพสามิต จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างโครงการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการ 62,866.88             เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค.เอส สยามเพรส 62,866.88      บริษัท ที.เค.เอส สยามเพรส 62,866.88    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 20/2562
ประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต เมเนจเม้นท์ จ ากัด เมเนจเม้นท์ จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 จ้างพิมพ์ปกส านวนการตรวจสอบภาษี 107,000.00           เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 107,000.00    โรงงานไพ่ 107,000.00  การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 21/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

6 จ้างท าลายยาสูบของกลาง 499,550.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 499,550.00    บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 499,550.00  การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 22/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 จ้างซ่อมท่อประปาน้ าดี 493,591.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 493,591.00    บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 493,591.00  การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 23/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 จ้างซ่อมเคร่ืองกล่ันน้ ามันแบบอัตโนมัติ 13,910.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์แอนด์แล็บอิน 13,910.00      บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์แอนด์แล็บอิน 13,910.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 24/2562
สทรูเม้นท์ จ ากัด สทรูเม้นท์ จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 85,600.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์เทคเอ็นเตอร์ไพรส์ 85,600.00      บริษัท เวิลด์เทคเอ็นเตอร์ไพรส์ 85,600.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 25/2562
จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 จ้างข้าราชการเกษียณอายุ 200,000.00           เฉพาะเจาะจง นาย สุลิต เป่ียมวิไล 200,000.00    นาย สุลิต เป่ียมวิไล 200,000.00  การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 26/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2561

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
11 จ้างข้าราชการเกษียณอายุ 200,000.00           เฉพาะเจาะจง นาย สุรศักด์ิ รัตนพันธ์ 200,000.00    นาย สุรศักด์ิ รัตนพันธ์ 200,000.00  การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 27/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

12 จ้างท าความสะอาด อาคารกรมสรรพสามิต 456,350.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย 456,350.00    บริษัท รักษาความปลอดภัย 456,350.00  การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 28/2562
และบริเวณโดยรอบกรม เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

รำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 สัญญาจ้างบ ารุงรักษาตามโครงการจัด        25,000,000.00 25,000,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์ บริษัท ไซท์ เพรพพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 30/2562

จ้างดูแลอุปกรณ์และเคร่ืองมืออาคาร จ ากัด จ ากัด และย่ืนเอกสารครบถ้วน ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561
เทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกต้อง

2 สัญญาจ้างบ ารุงรักษาระบบดับเพลิง 310,300 310,300 เฉพาะเจาะจง บริษัท หลุย ตี เลียว โนเวทส์ (ประเทศไทย) บริษัท หลุย ตี เลียว โนเวทส์ (ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 31/2562
อัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ จ ากัด จ ากัด และย่ืนเอกสารครบถ้วน ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561
ณ อาคารเทคนิค 2552 ถูกต้อง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 - 31 พฤศจิกำยน 2561
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