


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ืออุปกรณ์ส ำนักงำน จ ำนวน ๘ รำยกำร 35,598.90 เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 35,598.90 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 35,598.90 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2564

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 8 ธันวำคม 2563
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

2 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทำงวิทยำศำสตร์ 148,034.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บซิสเต็มส์ จ ำกัด 148,034.50 บริษัท แล็บซิสเต็มส์ จ ำกัด 148,034.50 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2564
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 9 ธันวำคม 2563
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน ธันวำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดซ้ือ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างการขอสมัครเพ่ือเข้ารับการทดสอบ 29,960.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 29,960.00   บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 29,960.00  การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 12/2564

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดต้ัง 12,305.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส 12,305.00   บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส 12,305.00  การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 13/2564
ณ อาคารจอดรถยนต์ กรมสรรพสามิต จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน ธันวำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 สัญญำจ้ำงโครงกำรพัฒนำระบบตรวจสอบ ควบคุม 20,730,000.00   20,830,000.00   คัดเลือก บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ำกัด บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 20/2564

และรำยงำนน้ ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ ำมัน ส่งไปจ ำหน่ำย และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 7 ธันวำคม 2563

นอกรำชอำณำจักรทำงรถยนต์ ถูกต้อง

2 สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโครงกำรศูนย์ปฏิบัติงำนส ำรอง 9,000,000.00     10,000,000.00   คัดเลือก บริษัท จันวำณิชย์ จ ำกัด บริษัท จันวำณิชย์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 23/2564

และส ำนักงำนสรรพสำมิตเคล่ือนท่ี และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี  29 ธันวำคม 2563

ถูกต้อง

3 สัญญำจ้ำงโครงกำรพัฒนำและติดต้ังระบบตรวจสอบ ควบคุม 53,559,000.00   53,664,500.00   คัดเลือก บริษัท เปรมกรุ๊ป เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ำกัด บริษัท เปรมกรุ๊ป เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 24/2564

กำรส่งน้ ำมันเบนซินไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศทำงรถยนต์ และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2563

จำกต้นทำงโรงกล่ันน้ ำมัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ถูกต้อง

(มหำชน)

4 สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำตำมโครงกำรพัฒนำระบบ 11,250,000.00   11,250,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท จันวำณิชย์ จ ำกัด บริษัท จันวำณิชย์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 25/2564

ศูนย์บัญชำกำร กรมสรรพสำมิต ส ำหรับงำนแสตมป์สรรพสำมิต และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2563

ถูกต้อง

5 สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำตำมโครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลภำษี 403,102.44        403,102.44        เฉพำะเจำะจง บริษัท โค้ดสวีท จ ำกัด บริษัท โค้ดสวีท จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 28/2564

สรรพสำมิต โดยใช้บำร์โค้ต และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2563

ถูกต้อง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต

วันท่ี 1 ธันวำคม 2563 - 31 ธันวำคม 2563
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