


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 73,958.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 73,958.40 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 73,958.40 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 78/2562

วิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 ซ้ือหมึกพิมพ์ 81,790.80 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลาย 81,790.80 หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลาย 81,790.80 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 79/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 10 เมษายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 26,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ทรงพรตทัวร์ 26,000.00   หจก. ทรงพรตทัวร์ 26,000.00   การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 80/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 10 เมษายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ้ือหมึกพิมพ์ 10,956.80 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลาย 10,956.80 หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลาย 10,956.80 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 81/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 19 เมษายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญดีทรานสปอร์ต จ ากัด 48,000.00 บริษัท บุญดีทรานสปอร์ต จ ากัด 48,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 82/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 เมษายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน เมษำยน 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 ซ้ือหมึกพิมพ์ 43,773.70 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลาย 43,773.70 หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลาย 43,773.70 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 83/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 เมษายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 312,857.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 312,857.90 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 312,857.90 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 84/2562
วิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 เมษายน 2562

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน เมษำยน 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างโครงการรณรงค์ป้องกัน 340,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะไรท์โซน จ ากัด 340,000.00      บริษัท เดอะไรท์โซน จ ากัด 340,000.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 70/2562

และลดอุบัติเหตุทางถนน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 1 เมษายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 4,590,300.00    เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 4,590,300.00    โรงงานไพ่ 4,590,300.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 71/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 2 เมษายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตประเภท 3,200,000.00    เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 3,200,000.00    โรงงานไพ่ 3,200,000.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 72/2562
เคร่ืองด่ืม ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 3 เมษายน 2562

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างตรวจเช็คระบบและล้างเคร่ือง 67,410.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน 67,410.00         บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน 67,410.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 73/2562
ปรับอากาศ แมเนจเมนท์ จ ากัด แมเนจเมนท์ จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 3 เมษายน 2562

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 จ้างพิมพ์แสตมป์แก้ไข 33,000,000.00  เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 33,000,000.00  โรงงานไพ่ 33,000,000.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 74/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน เมษำยน 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างพิมพ์แสตมป์แก้ไข 49,447,500.00  เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 49,447,500.00  โรงงานไพ่ 49,447,500.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 75/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 จ้างซ่อมแฟลตข้าราชการ 16,050.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 16,050.00         บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 16,050.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 76/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 เมษายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 จ้างซ่อมรถยนต์ 44,597.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อมเซอร์วิสยนต์ จ ากัด 44,597.60         บริษัท ป.ป้อมเซอร์วิสยนต์ จ ากัด 44,597.60           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 77/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 24 เมษายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 จ้างพิมพ์แสตมป์แก้ไข 60,000.00         เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 60,000.00         โรงงานไพ่ 60,000.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 78/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 29 เมษายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 จ้างท าความสะอาด 456,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม 456,350.00      บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม 456,350.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 80/2562
อินเตอร์เทค จ ากัด อินเตอร์เทค จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 เมษายน 2562

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน เมษำยน 2562

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ
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