


แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 145,413.00 เฉพำะเจำะจง หจก. อำร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 145,413.00 หจก. อำร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 145,413.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 36/2562

คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 3 มกรำคม 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

2 เช่ำรถโดยสำรปรับอำกำศ 20,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทรงพรตทัวร์ 20,000.00 หจก.ทรงพรตทัวร์ 20,000.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี  9 มกรำคม 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

3 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ อุปกรณ์และ 67,303.00       เฉพำะเจำะจง หจก. เจ.เจ.เค ส่ือสำร 67,303.00   หจก. เจ.เจ.เค ส่ือสำร 67,303.00   กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2562
อะไหล่วิทยุส่ือสำร ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 9 มกรำคม 2562

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

4 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 28,595.75 เฉพำะเจำะจง บริษัท พันธ์กุล จ ำกัด 28,595.75 บริษัท พันธ์กุล จ ำกัด 28,595.75 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 40/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

5 เช่ำรถโดยสำรปรับอำกำศ 48,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทรงพรตทัวร์ 48,000.00 หจก.ทรงพรตทัวร์ 48,000.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 41/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มกรำคม 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 ซ้ือเส้ือกำวน์ 24,342.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ำกัด 24,342.00 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ำกัด 24,342.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 42/2562

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

7 ซ้ือหมึก 45,742.50 เฉพำะเจำะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย 45,742.50 หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย 45,742.50 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 18 มกรำคม 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

8 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทำง 180,402.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ำกัด 180,402.00 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ำกัด 180,402.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2562
วิทยำศำสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 18 มกรำคม 2562

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

9 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทำง 209,987.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ำกัด 209,987.50 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ำกัด 209,987.50 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2562
วิทยำศำสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 18 มกรำคม 2562

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

10 ซ้ือเคร่ืองกรองน้ ำ 56,089.40 เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลำย 56,089.40 หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลำย 56,089.40 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 18 มกรำคม 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มกรำคม 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
11 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 47,294.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำยน์สเปค จ ำกัด 47,294.00 บริษัท ฟำยน์สเปค จ ำกัด 47,294.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 47/2562

ทำงวิทยำศำสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 24 มกรำคม 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

12 ซ้ือเคร่ืองฟอกอำกำศ 29,853.00 เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ัน เนอร่ี 29,853.00 หจก. บรรณสำรสเตช่ัน เนอร่ี 29,853.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 48/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 25 มกรำคม 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

13 เช่ำรถโดยสำรปรับอำกำศ 11,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บุญดีทรำนสปอร์ต จ ำกัด 11,000.00 บริษัท บุญดีทรำนสปอร์ต จ ำกัด 11,000.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 49/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 25 มกรำคม 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

14 ซ้ือผงหมึกสี 10,507.40 เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลำย 10,507.40 หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลำย 10,507.40 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 50/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 28 มกรำคม 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

15 เช่ำรถโดยสำรปรับอำกำศ 26,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ทรงพรตทัวร์ 26,000.00 หจก. ทรงพรตทัวร์ 26,000.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 51/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 30 มกรำคม 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มกรำคม 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
16 ซ้ือหมึกพิมพ์ 32,100.00 เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลำย 32,100.00 หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลำย 32,100.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 52/2562

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

17 เคร่ืองฟอกอำกำศ 35,524.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 35,524.00 หจก.บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 35,524.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 53/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

18 เช่ำเคร่ืองถ่ำย 30,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น.เอ็น.พี เซ็นเตอร์ จ ำกัด 30,000.00 บริษัท เอ็น.เอ็น.พี เซ็นเตอร์ จ ำกัด 30,000.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 54/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มกรำคม 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑          



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 261,080.00        เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 261,080.00  โรงงานไพ่ 261,080.00 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 37/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 7 มกราคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่และบ ารุงรักษา 197,682.30        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ธงชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 197,682.30  บริษัท แอร์ธงชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 197,682.30 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 39/2562
เคร่ืองปรับอากาศ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 มกราคม 2562

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างท าเอกสารฝึกอบรม 98,440.00          เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 98,440.00    โรงงานไพ่ 98,440.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 40/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 24 มกราคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างซ่อมลิฟต์ 52,269.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันยู เอลลิเวเตอร์ 52,269.50    บริษัท ซันยู เอลลิเวเตอร์ 52,269.50   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 41/2562
(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 มกราคม 2562

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 จ้างติดต้ังฝ้าเพดาน 89,355.70          เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 89,355.70    บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 89,355.70   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 42/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 29 มกราคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มกรำคม 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างท าความสะอาด 456,350.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษคาวามปลอดภัย เค.เอ็ม 456,350.00  บริษัท รักษคาวามปลอดภัย เค.เอ็ม 456,350.00 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 43/2562

อินเตอร์เทค จ ากัด อินเตอร์เทค จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 มกราคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

  
7 จ้างซ่อมรถยนต์ 5 คัน 105,683.90        เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อมเซอร์วิสยนต์ จ ากัด 105,683.90  บริษัท ป.ป้อมเซอร์วิสยนต์ จ ากัด 105,683.90 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 44/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 มกราคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มกรำคม 2562

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ
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