


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างซ่อมเคร่ืองหาจุดไหลเท 2,675.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จ ากัด 2,675.00        บริษัท ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จ ากัด 2,675.00       การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 103/2563

ของน  ามัน จ านวน ๑ เคร่ือง  ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 3 กันยายน 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

2 จ้างบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและ 342,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 342,400.00    บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 342,400.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 104/2563
สอบเทียบเคร่ืองผลิตแก๊ส ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

3 จ้างท าตรายาง จ านวน ๖๓๔ อัน 91,160.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทักษิณดีไซน์ ๒๐๑๖ 91,160.00      ร้านทักษิณดีไซน์ ๒๐๑๖ 91,160.00     การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 105/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

4 จ้างเปล่ียนกระจกหน้าเคาน์เตอร์ 18,190.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 18,190.00      บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 18,190.00     การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 106/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

5 จ้างซ่อมเคร่ือง FT-IR 240,750.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเทค อินโนเวช่ัน จ ากัด 240,750.00    บริษัท วีเทค อินโนเวช่ัน จ ากัด 240,750.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 107/2563
Spectrometer ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน กันยำยน 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างท าป้ายช่ือหน่วยงาน 39,590.00             เฉพาะเจาะจง จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 39,590.00      จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 39,590.00     การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 108/2563

จ านวน 20 ป้าย ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

7 จ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณ 12,840.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท รางวัลไทย จ ากัด 12,840.00      บริษัท รางวัลไทย จ ากัด 12,840.00     การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 109/2563
จ านวน ๖ ชิ น ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 กันยายน 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

8 จ้างลอกร่องระบายน  า 117,300.00           เฉพาะเจาะจง นายอมร พันธ์โกศล 117,300.00    นายอมร พันธ์โกศล 117,300.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 110/2563
ด้านข้างอาคาร ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 กันยายน 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

9 จ้างเปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง 3,284.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จ ากัด 3,284.00        บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จ ากัด 3,284.00       การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 111/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

10 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร 230,050.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 230,050.00    บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 230,050.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 112/2563
เซอร์วิส จ ากัด  เซอร์วิส จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 กันยายน 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน กันยำยน 2563

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
11 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 401,678.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทิส๘๙๕ จ ากัด 401,678.00    บริษัท โฟทิส๘๙๕ จ ากัด 401,678.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 113/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 25 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

12 จ้างซ่อม เปล่ียนอะไหล่ 479,146.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โพทิส๘๙๕ จ ากัด 479,146.00    บริษัท โพทิส๘๙๕ จ ากัด 479,146.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 114/2563
และบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 29 กันยายน 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

13 จ้างปรับปรุงทะเบียนรายพระนาม 29,960.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท มัลติมีเดีย อินโฟเทนเมนท์ จ ากัด 29,960.00      บริษัท มัลติมีเดีย อินโฟเทนเมนท์ จ ากัด 29,960.00     การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 115/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 29 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

14 จ้างซ่อม เปล่ียนอะไหล่ 138,939.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท แรพพิด แอคช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 138,939.50    บริษัท แรพพิด แอคช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 138,939.50   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 116/2563
และบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 29 กันยายน 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

15 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 492,200.00           เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 492,200.00    โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 492,200.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 117/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน กันยำยน 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 9,330.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 9,330.40 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 9,330.40 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 115/2563

ทางวิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 3 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,926.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 1,926.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 1,926.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 116/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 3 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 18,190.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 18,190.00     บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 18,190.00        การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 117/2563
ทางวิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 น้ ายาฆ่าเช้ือไวรัส COVID- ๑๙ 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แรพพิด แอคช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 18,725.00 บริษัท แรพพิด แอคช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 18,725.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 118/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,091.96 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 7,091.96 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 7,091.96 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 119/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 3 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน กันยำยน 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 ซ้ือสายเช่ือมสัญญาณภาพและ 2,461.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 2,461.00       บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 2,461.00          การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 120/2563

เสียงระบบดิจิทัล ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 3 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 37,490.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 37,490.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 37,490.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 121/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 9 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 208,682.10         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 208,682.10   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 208,682.10     การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 122/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 16 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 65,740.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 65,740.80 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 65,740.80 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 123/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 16 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรงพรตทัวร์ 22,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรงพรตทัวร์ 22,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 124/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 16 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน กันยำยน 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
11 ซ้ือเคร่ืองอ่านบัตรลานจอดรถยนต์ 42,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเทค โซลูช่ัน จ ากัด 42,800.00     บริษัท อินโฟเทค โซลูช่ัน จ ากัด 42,800.00        การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 125/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

12 ซ้ือกระป๋องโลหะมีหูห้ิว 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 38,520.00 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 38,520.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 126/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

13 ซ้ือยางรถยนต์ 14,766.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ดุสิตยางยนต์ 14,766.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ดุสิตยางยนต์ 14,766.00        การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 127/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 21 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

14 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 135,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 135,890.00 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 135,890.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 128/2563
ทางวิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 กันยายน 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

15 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 487,524.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 487,524.10 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 487,524.10 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 129/2563
ทางวิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 กันยายน 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน กันยำยน 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
16 ซ้ือไส้กรองเคร่ืองฟอกอากาศ 4,151.60             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 4,151.60       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 4,151.60          การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 130/2563

พร้อมฟิวเตอร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

17 ซ้ือเก้าอ้ี จ านวน ๕ ตัว 73,509.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 73,509.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 73,509.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 131/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 29 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

18 ซ้ืออะไหล่ และวัสดุคอมพิวเตอร์ 315,115.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 315,115.00   บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 315,115.00     การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 132/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน กันยำยน 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงพิมพ์แสตมป์สรรพสำมิต ประเภทแสตมป์สุรำ     99,880,000.00 99,880,000.00   คัดเลือก บริษัท จันวำณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ำกัด บริษัท จันวำณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 95/2563

ท่ีผลิตในรำชอำณำจักร และแสตมป์สุรำส ำหรับสุรำ และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 8 กันยำยน 2563

ท่ีน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ปีงบประมำณ 2563 ถูกต้อง

จ ำนวน 154,000,000 ดวง

2 สัญญำจ้ำงพิมพ์แสตมป์สรรพสำมิตประเภท แสตมป์     99,535,500.00 99,535,500.00   คัดเลือก บริษัท จันวำณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ำกัด บริษัท จันทร์วำณิชย์ ซีเคียว ริต้ี จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 96/2563

ยำสูบส ำหรับยำสูบชนิดบุหร่ีซิกำแรตท่ีผลิตใน และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 9 กันยำยน 2563

รำชอำณำจักร (ชนิดม้วน) ปีงบประมำณ 2563 ถูกต้อง

จ ำนวน 909,000,000 ดวง

3 สัญญำซ้ือขำยกระดำษถ่ำยเอกสำร ขนำด A4/80 แกรม          898,800.00         898,800.00 e-bidding บริษัท ด๊ับเบ้ิลเอ ซันเพียจี จ ำกัด บริษัท ด๊ับเบ้ิลเอ ซันเพียจี จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 97/2563

สลำกเขียว จ ำนวน 12,000 รีม และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 10 กันยำยน 2563

ถูกต้อง

4 จ้ำงพิมพ์แสตมป์สรรพสำมิตประเภทแสตมป์ยำสูบ 99,535,500.00    99,535,500.00   คัดเลือก บริษัท จันวำณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ำกัด บริษัท จันวำณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 98/2563

ส ำหรับยำสูบท่ีน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 10 กันยำยน 2563

(ชนิดม้วนและชนิดแผ่น) ปีงบประมำณ 2563 ถูกต้อง

5 สัญญำจ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือก ำหนด 15,000,000.00    15,000,000.00   เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 99/2563

กลยุทธ์เพ่ือกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร (Branding) และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 24 กันยำยน 2563

ของกรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ถูกต้อง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต

วันท่ี 1 กันยำยน 2563 - 30 กันยำยน 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

6 จ้ำงโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่ือมวลชนสัมพันธ์เพ่ือ 999,998.00         2,000,000.00     e-bidding บริษัท ไอซี อิมเพรส จ ำกัด บริษัท ไอซี อิมเพรส จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 100/2563

ประชำสัมพันธ์ประสิทธิภำพงำนเพ่ือกำรจัดเก็บ และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 14 กันยำยน 2563

ภำษีของกรมสรรพสำมิต ถูกต้อง

7 จ้ำงโครงกำรพัฒนำระบบวิเครำะห์ข้อมูลด้ำน 24,325,600.00    24,325,600.00   คัดเลือก บริษัท ซิสทรอนิกส์ จ ำกัด บริษัท ซิสทรอนิกส์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 101/2563

กำรสืบสวนและสร้ำงควำมสัมพันธ์ฐำนข้อมูลของ และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 22 กันยำยน 2563

ผู้กระท ำควำมผิดเก่ียวกับสุรำและยำสูบ ถูกต้อง

8 สัญญำจ้ำงโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งำน 25,910,000.00    26,000,000.00   e-bidding บริษัท เท็คไอที โซลูช่ัน จ ำกัด บริษัท เท็คไอที โซลูช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 102/2563

อินเทอร์เน็ตและติดต้ังสำยสัญญำณเครือข่ำยส ำหรับ และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563

ส ำนักงำนสรรพสำมิตท่ัวประเทศ ถูกต้อง

9 สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบ 1,675,500.00      1,675,500.00     คัดเลือก บริษัท ซิสทรอนิกส์ บริษัท ซิสทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 103/2563

รักษำควำมปลอดภัย และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563

ถูกต้อง

10  จ้ำงโครงกำรซ่อมบ ำรุงรักษำเรือตรวจกำรณ์ 8,721,200.00      8,721,200.00     คัดเลือก บริษัท ซิสทรอนิกส์ จ ำกัด บริษัท ซิสทรอนิกส์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 104/2563

สรรพสำมิตและระบบ Thermal System และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563

พร้อมท่ำจอดเรือ ถูกต้อง

วันท่ี 1 กันยำยน 2563 - 30 กันยำยน 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

11 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงอำคำรกรมสรรพสำมิตเชิง 66,540,000.00    67,000,000.00   e-bidding บริษัท บี.อำร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด บริษัท บี.อำร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 105/2563

เอกลักษณ์และอนุรักษ์พลังงำน สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง แบบ สขร.1 ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563

ถูกต้อง

12 จ้ำงโครงกำรพัฒนำระบบรวบรวมข้อมูล และกำรสร้ำง 74,790,000.00    75,098,000.00   e-bidding บริษัท เอ็ม เอส ซี สิทธิพล จ ำกัด บริษัท เอ็ม เอส ซี สิทธิพล จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 106/2563

โมเดล กำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับระบบฐำนข้อมูล และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2563

ขนำดใหญ่ (Data Lake and Data Analytic Model ถูกต้อง

Bar Big Data)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต

วันท่ี 1 กันยำยน 2563 - 30 กันยำยน 2563
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