
แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 418,078.96 เฉพำะเจำะจง หจก. อำร์แอนด์เจ บิสสิเนส 418,078.96 หจก. อำร์แอนด์เจ บิสสิเนส 418,078.96 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2562

คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 4 ธันวำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 149,992.60 เฉพำะเจำะจง หจก.บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 149,992.60 หจก.บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 149,992.60 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 3 ธันวำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

3 ซ้ือแบตเตอร่ีท่ีใช้ส ำหรับรถยก 16,050.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีสเต็มส์คำร์ส จ ำกัด 16,050.00   บริษัท ซีสเต็มส์คำร์ส จ ำกัด 16,050.00   กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 12 ธันวำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 282,865.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน 282,865.20 บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน 282,865.20 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2562
 (ไทยแลนด์) จ ำกัด  (ไทยแลนด์) จ ำกัด ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 13 ธันวำคม 2561

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6,334.40 เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 6,334.40 หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 6,334.40 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 17 ธันวำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน ธันวำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 ซ้ือแบตเตอร์ร่ีรถยนต์ 3,663.68 เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จ ำกัด 3,663.68 บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จ ำกัด 3,663.68 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2562

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 17 ธันวำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

7 จัดซ้ืออะไหล่ และอุปกรณ์ของ 21,935.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เจ.เจ.เค ส่ือสำร 21,935.00 หจก. เจ.เจ.เค ส่ือสำร 21,935.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 26/2562
เคร่ืองวิทยุส่ือสำร ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 18 ธันวำคม 2561

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

8 ซ้ือเคร่ืองป๊ัมน้ ำ 24,075.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พันธ์กุล จ ำกัด 24,075.00 บริษัท พันธ์กุล จ ำกัด 24,075.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 27/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 19 ธันวำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

9 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 58,850.00 เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลำย 58,850.00 หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลำย 58,850.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 20 ธันวำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

10 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทำง 55,950.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็นไวโรเมท จ ำกัด 55,950.00 บริษัท เอ็นไวโรเมท จ ำกัด 55,950.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2562
วิทยำศำสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 20 ธันวำคม 2561

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน ธันวำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
11 ซ้ือสต๊ิกเกอร์กระดำษชนิด 96,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 96,300.00 หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 96,300.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30/2562

สะท้อนแสง ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

12 ซ้ือตู้ควบคุมไฟฟ้ำ 497,180.85 เฉพำะเจำะจง บริษัท พันธ์กุล จ ำกัด 497,180.85 บริษัท พันธ์กุล จ ำกัด 497,180.85 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 26 ธันวำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

13 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 14,654.72 เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จ ำกัด 14,654.72 บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จ ำกัด 14,654.72 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 27 ธันวำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

14 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 30,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซนเตอร์ จ ำกัด 30,000.00 บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซนเตอร์ จ ำกัด 30,000.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 28 ธันวำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

15 เช่ำรถยนต์โดยสำรปรับอำกำศ 26,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ทรงพรตทัวร์ 26,000.00 หจก. ทรงพรตทัวร์ 26,000.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 34/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 27 ธันวำคม 2561

 ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน ธันวำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำงำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
16 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 427,764.60 เฉพำะเจำะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย 427,764.60 หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย 427,764.60 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2562

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 27 ธันวำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

17 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 469,409.00 เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 469,409.00 หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 469,409.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 37/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 28 ธันวำคม 2561
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน ธันวำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกงำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ



แบบ สขร.๑          



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณ 82,635.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด 82,635.00      บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด 82,635.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 29/2562

ไนโตรเจน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างซ่อมรถยนต์ 4,290.70               เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จ ากัด 4,290.70        บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ 4,290.70     การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30/2562
จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างร้ือถอนวอลเปเปอร์ 17,120.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 17,120.00      บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 17,120.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 31/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างพิมพ์แสตมป์แก้ไข 6,300.00               เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 6,300.00        โรงงานไพ่ 6,300.00     การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 32/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 จ้างซ่อมรถยนต์ 52,772.40             เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จ ากัด 52,772.40      บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จ ากัด 52,772.40   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 33/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน ธันวำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างพิมพ์ป้ายปิดกระเป๋าบรรจุแสตมป์ 53,500.00             เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 53,500.00      โรงงานไพ่ 53,500.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 34/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 จ้างซ่อมรถยนต์ 230,033.52           เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จ ากัด 230,033.52    บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จ ากัด 230,033.52 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 35/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 จ้างซ่อมลิฟต์ 229,515.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 229,515.00    บริษัท ที.แอล เอ็จจิเนียร่ิง แอนด์ 229,515.00 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 36/2562
เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน ธันวำคม 2561

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ
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