


ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 284,406.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 284,406.00 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 284,406.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 69/2563

วิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 368,422.40 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสาร สเตช่ัน เนอร่ี 368,422.40 หจก. บรรณสาร สเตช่ัน เนอร่ี 368,422.40 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 70/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 342,935.00        เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 342,935.00   หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 342,935.00     การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 71/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 105,930.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 105,930.00 หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 105,930.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 72/2563
คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 75,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสาร สเตช่ัน เนอร่ี 75,000.00 หจก. บรรณสาร สเตช่ัน เนอร่ี 75,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 73/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 32,765.54          เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 32,765.54     หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 32,765.54       การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 74/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 โครงการจัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด 223,978.90 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ 223,978.90 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ 223,978.90 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 75/2563
กรมสรรพสามิต มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 ซ้ือผ้าและธงส าหรับตกแต่ง 60,348.00          เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 60,348.00     หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 60,348.00       การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 76/2563
สถานท่ี คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 ซ้ือสว่านไฟฟ้าและสว่านไฟฟ้า 11,395.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 11,395.50 บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 11,395.50 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 77/2563
ไร้สาย ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองวัดวิเคราะห์หา 29,746.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมีเคิลเฮ้าล์ แอนด์ 29,746.00         บริษัท เคมีเคิลเฮ้าล์ แอนด์ 29,746.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 62/2563

องค์ประกอบภายในน ้ามัน แล็บอินสทรูเม้นท์ จ้ากัด แล็บอินสทรูเม้นท์ จ้ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

2 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 492,200.00           เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 492,200.00      โรงงานไพ่ 492,200.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 63/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

3 จ้างบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน 348,820.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 348,820.00      บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 348,820.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 64/2563
จ้ากัด จ้ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

4 โครงการปรับปรุงระบบงานช้าระ 200,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 200,000.00      บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 200,000.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 65/2563
ภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

5 จ้างซ่อมและบ้ารุงรักษารถหน่วย 93,592.90             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) 93,592.90         บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) 93,592.90         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 66/2563
ปฏิบัติการเคล่ือนท่ี จ้ากัด จ้ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ 29,853.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.บี.มอร์ จ้ากัด 29,853.00         บริษัท เอช.บี.มอร์ จ้ากัด 29,853.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 67/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

7 จ้างซ่อมรถหน่วยปฏิบัติการเคล่ือนท่ี 29,145.73             เฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ้ากัด 29,145.73         บริษัท วรจักร์ยนต์ จ้ากัด 29,145.73         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 68/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

8 จ้างพิมพ์คู่มือประชาชนของ 414,090.00           เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 414,090.00      โรงงานไพ่ 414,090.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 69/2563
กรมสรรพสามิต ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

9 จ้างท้าตรายาง 140,350.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทักษิณดีไซน์ 2016 140,350.00      ร้านทักษิณดีไซน์ 2016 140,350.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 70/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

10 จ้างซ่อมคอนโทรล ชุดควบคุมไมโครโฟน 63,130.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน 63,130.00         บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน 63,130.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 71/2563
แมเนจแมนท์ จ้ากัด แมเนจแมนท์ จ้ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 สัญญาจ้างโครงการติดต้ังระบบมาตรวัดและ          3,500,000.00 3,528,600.00         คัดเลือก บริษัท ยูนิต้ี โฟกัส จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี โฟกัส จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  74/2563

ระบบคอมพิวเตอร์สื อสารทางไกล ส าหรับ และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  22 พฤษภาคม 2563
สายการผลิตที มีการเพิ มเติม รายบริษัท ไทย ถูกต้อง
สพิริท อินดัสทรี จ ากัด

2 สัญญาซ้ือขายสารมาร์คเกอร์ 6,450,000.00         129,000,000.00     e-bidding บริษัท เอส.เอ็น.บี ยูไนเต็ด เคมีคอล จ ากัด บริษัท เอส.เอ็น.บี ยูไนเต็ด เคมีคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  75/2563
และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  26 พฤษภาคม 2563
ถูกต้อง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต

วันท่ี 1 พฤษภำคม 2563 - 31 พฤษภำคม 2563
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