


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างเหมาท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 75,970.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทิส 895 จ ากัด 75,970.00          บริษัท โฟทิส 895 จ ากัด 75,970.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 72/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต 12,112,500.00      เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 12,112,500.00   โรงงานไพ่ 12,112,500.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 73/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร 40,660.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันยู เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) 40,660.00          บริษัท ซันยู เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) 40,660.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 74/2563
จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างย้ายสายไฟฟ้าและป๊ัมน้ า 40,660.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 40,660.00          บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 40,660.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 75/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต 8,000,000.00        เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 8,000,000.00     โรงงานไพ่ 8,000,000.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 76/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ าท้ิง 489,562.42           เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธืกุล จ ากัด 489,562.42        บริษัท พันธืกุล จ ากัด 489,562.42         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 77/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองกรองน้ าบริสุทธ์ิ 57,780.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท จรัญแอสโซซิเอทส์ จ ากัด 57,780.00          บริษัท จรัญแอสโซซิเอทส์ จ ากัด 57,780.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 78/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 จ้างตัดต้นไม้ 193,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรดา รัตนกษมา 193,000.00        นางสาวภัทรดา รัตนกษมา 193,000.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 79/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 จ้างท าป้ายช่ือ 11,984.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 11,984.00          บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 11,984.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 80/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและสอบ 42,479.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) 42,479.00          บริษัท เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) 42,479.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 81/2563
เทียบเคร่ืองมือวิเคราะห์ จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 สัญญาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภท      48,840,000.00 48,840,000.00     คัดเลือก
บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียว
ริต้ีพร้ินต้ิง จ ากัด

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียว
ริต้ีพร้ินต้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  72/2563

แสตมป์ยาสูบส าหรับยาสูบชนิดบุหรี ซิกาแรต และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  8 มิถุนายน 2563
ที ผลิตในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) และแสตมป์ ถูกต้อง
ยาสูบที น าเข้ามาในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน)
ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 444,000,000 ดวง

2 สัญญาเช่าการบอกรับการเป็นสมาชิกการให้บริการ 214,000.00          214,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  83/2563
ข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  29 มิถุนายน 2563

ถูกต้อง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต
วันท่ี 1 มิถุนำยน 2563 - 30 มิถุนำยน 2563
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