


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือยางรถยนต์ จ านวน ๔ เส้น 14,766.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.ดุสิตยางยนต์ 14,766.00 หจก. ส.ดุสิตยางยนต์ 14,766.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2564

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 12 มกราคม 2564
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 ซ้ือผงหมึกส าหรับใช้กับเคร่ืองพิมพ์ 223,448.10 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 223,448.10 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 223,448.10 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2564
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 14 มกราคม 2564

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 ซ้ือผงหมึกส าหรับใช้กับเคร่ืองพิมพ์ 53,072.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน 53,072.00      บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน 53,072.00      การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2564
คอมพิวเตอร์ จ านวน 8 กล่อง (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 14 มกราคม 2564

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานส ารวจ 61,257.50 เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 61,257.50 หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 61,257.50 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2564
ทางวิศวกรรม จ านวน ๗ รายการ คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 15 มกราคม 2564

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 ซ้ืออุปกรณ์เพ่ือใช้ส าหรับหมวดช่าง 252,782.15 เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 252,782.15 หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 252,782.15 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2564
จ านวน ๒๘ รายการ คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 มกราคม 2564

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มกรำคม 2564
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดซ้ือ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 29,960.00 บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 29,960.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2564

เพ่ือทดแทนของเดิม จ านวน ๑ เคร่ือง ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 21 มกราคม 2564
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 ซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับห้องอธิบดีกรมสรรพสามิต 454,739.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 454,739.30 บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 454,739.30 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/2564
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 267,286.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 267,286.00    บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 267,286.00    การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/2564
จ านวน ๑๓ รายการ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 มกราคม 2564

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นไวโรเมท จ ากัด 11,556.00 บริษัท เอ็นไวโรเมท จ ากัด 11,556.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2564
จ านวน ๑ รายการ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 มกราคม 2564

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มกรำคม 2564
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดซ้ือ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างท าตรายาง จ านวน 461 อัน 56,440.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทักษิณดีไซน์ 2016 56,440.00   ร้านทักษิณดีไซน์ 2016 56,440.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 14/2564

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 12 มกราคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างการขอสมัครเพ่ือเข้ารับการทดสอบ 224,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 224,700.00 บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 224,700.00 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 15/2564
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างติดฟิล์มสูญญากาศติดกระจก 38,500.00        เฉพาะเจาะจง นายอมร พันธ์โกศล 38,500.00   นายอมร พันธ์โกศล 38,500.00   การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 16/2564
ป้องกันแสง จ านวน 1 งาน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน ๓ รายการ 486,850.00      เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 486,850.00 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 486,850.00 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 17/2564
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 จ้างติดต้ังรางสแตนเลสพร้อมป้ายช่ือ 407,777.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 407,777.00 บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 407,777.00 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 18/2564
ท่ีจอดรถผู้บริหาร ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 21 มกราคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มกรำคม 2564
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือไวรัส COVID-19 274,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แรบพิด แอคช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 274,800.00 บริษัท แรบพิด แอคช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 274,800.00 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 19/2564

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 21 มกราคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มกรำคม 2564
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 สัญญำจ้ำงผลิตดวงตรำกรมสรรพสำมิต (ซีล) 5,925,000.00     5,960,000.00     e - bidding บริษัท เอ็มเอ็ม เอ ซีเคียวริต้ี ซีล บริษัท เอ็มเอ็ม เอ ซีเคียวริต้ี ซีล เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 29/2564

จ ำนวน 2,000,000 ดวง (ประเทศไทย) จ ำกัด (ประเทศไทย) จ ำกัด และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 27 มกรำคม 2564

ถูกต้อง

2 สัญญำจ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำระบบควบคุมกำรรับ - จ่ำยน้ ำมัน 2,000,000.00     2,000,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท อิเธอร์เน็ต (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท อิเธอร์เน็ต (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 30/2564

ส ำหรับคลังน้ ำมันชำยฝ่ัง พร้อมจัดหำอุปกรณ์ของระบบ และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 26 มกรำคม 2564

ควบคุมกำรรับ - จ่ำยน้ ำมัน ถูกต้อง

3 สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโครงกำรจัดหำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย 1,822,216.00     2,061,000.00     คัดเลือก บริษัท เท็คไอทีโซลูช่ัน จ ำกัด บริษัท เท็คไอทีโซลูช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 31/2564

ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตท่ัวประเทศ และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 25 มกรำคม 2564

ถูกต้อง

4 สัญญำจ้ำงโครงกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำระบบมำตรวัดและระบบ 16,804,440.00   18,911,025.00   คัดเลือก บริษัท จันวำณิชย์ จ ำกัด บริษัท จันวำณิชย์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 32/2564

คอมพิวเตอร์ส่ือสำรทำงไกลฯ ประจ ำปีงบประมำณ และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 27 มกรำคม 2564

พ.ศ. 2564 ถูกต้อง

5 สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ 3,790,000.00     3,800,000.00     คัดเลือก บริษัท โปรเฟส คอมพิวเตอร์ จ ำกัด บริษัท โปรเฟส คอมพิวเตอร์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 35/2564

สำรสนเทศหลักด้ำนกำรจัดเก็บภำษีเพ่ือรองรับพระรำชบัญญัติ และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 29 มกรำคม 2564

ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 ระยะท่ี 1 ถูกต้อง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต

วันท่ี 1 มกรำคม 2564 - 31 มกรำคม 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

6 สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโครงกำรติดต้ังระบบประชุมทำงไกล 2,264,190.00     2,548,192.50     คัดเลือก บริษัท สกำย ไอซีที จ ำกัด  (มหำชน) บริษัท สกำย ไอซีที จ ำกัด  (มหำชน) เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 36/2564

(Video Conference) ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ี และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 29 มกรำคม 2564

ถูกต้อง

7 สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ 1,580,000.00     1,580,000.00     คัดเลือก บริษัท ซัมมิท  คอมพิวเตอร์ จ ำกัด บริษัท ซัมมิท  คอมพิวเตอร์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 37/2564

ให้บริกำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และช ำระภำษีผ่ำน และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 29 มกรำคม 2564

อินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต ถูกต้อง

พ.ศ. 2560 ระยะท่ี 1

8 สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำตำมโครงกำรจัดหำอุปกรณ์เครือข่ำย 3,249,000.00     3,249,000.00     คัดเลือก บริษัท จักรวำล คอมมิวเคช่ัน ซีสเต็มส์ บริษัท จักรวำล คอมมิวเคช่ัน ซีสเต็มส์ เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 39/2564

ส่ือสำรพ้ืนฐำนและระบบบควำมปลอดภัยเครือข่ำยส ำหรับ จ ำกัด จ ำกัด และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 29 มกรำคม 2564

อำคำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ถูกต้อง

9 สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโครงกำรจัดจ้ำงดูแลบ ำรุงรักษำ 7,986,480.00     7,986,480.00     คัดเลือก บริษัท ไซท์ เพรพพำเรช่ัน แมเนจเมนท์ บริษัท ไซท์ เพรพพำเรช่ัน แมเนจเมนท์ เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 40/2564

อุปกรณ์ระบบสนันสนุนอำคำรศูนย์ส ำรองระบบเทคโนโลยี พำเรช่ันแมเนจเมนท์ จ ำกัด พำเรช่ันแมเนจเมนท์ จ ำกัด และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 29 มกรำคม 2564

สำรสนเทศ กรมสรรพสำมิต ถูกต้อง

10 สัญญำจ้ำงโครงกำรค้นหำและปรำบปรำมผู้กระท ำผิดผ่ำน 69,500,000.00   69,770,000.00   e - bidding บริษัท ซิสทรอนิกส์ จ ำกัด บริษัท ซิสทรอนิกส์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 41/2564

เครือข่ำยออนไลน์ และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 27 มกรำคม 2564

ถูกต้อง

วันท่ี 1 มกรำคม 2564 - 31 มกรำคม 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
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11 สัญญำจ้ำงโครงกำรพัฒนำและติดต้ังระบบตรวจสอบ 55,329,500.00   55,450,000.00   คัดเลือก บริษัท เปรมกรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บริษัท เปรมกรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 42/2564

ควบคุมกำรส่งน้ ำมันเบนสิน และน้ ำมันดีเซลไปจ ำหน่วย และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 28 มกรำคม 2564

ต่ำงประเทศทำงรถยนต์จำกต้นทำงโรงกล่ันน้ ำมัน ถูกต้อง

จังหวัดระยอง

วันท่ี 1 มกรำคม 2564 - 31 มกรำคม 2564

ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564
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