


แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือครุภัณฑ์ 9,726.30 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 9,726.30 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 9,726.30 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์สี 12,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 12,990.00 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 12,990.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 ซ้ือแบตเตอร่ี 7,885.90            เฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร์ ยนต์ จ ากัด 7,885.90       บริษัท วรจักร์ ยนต์ จ ากัด 7,885.90         การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ้ือสต๊ิกเกอร์เพ่ือใช้ท าบาร์โค๊ดติด 207,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.อาร์.เอ็น จ ากัด 207,580.00 บริษัท บี.อาร์.เอ็น จ ากัด 207,580.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2563
ครุภัณฑ์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 เทปติดสันปก 4,066.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 4,066.00 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 4,066.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 47/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มีนำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,305.40 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 1,305.40 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 1,305.40 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 48/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน จ ากัด 5,070.00 บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน จ ากัด 5,070.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 49/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 ซ้ือสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง 4,815.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 4,815.00       หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 4,815.00         การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 50/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 ซ้ือสเปร์ย์ปรับอากาศ 1,534.38 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 1,534.38 หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 1,534.38 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 51/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 ซ้ือวัสดุส้ืนเปลือง 10,475.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสุรา 10,475.00 องค์การสุรา 10,475.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 52/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มีนำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
11 ซ้ือวัสดุส้ืนเปลือง 4,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 4,750.00 บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 4,750.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 53/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

12 ซ้ือวัสดุส้ืนเปลือง 66,821.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 66,821.50 บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 66,821.50 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 54/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

13 ซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 32,602.90          เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ 32,602.90     บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ 32,602.90       การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 55/2563
เฟอร์นิส จ ากัด เฟอร์นิส จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

14 ซ้ือหมึกพิมพ์สี 37,263.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 37,263.00 หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 37,263.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 56/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

15 ซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียง 4,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 4,280.00 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 4,280.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 57/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มีนำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
16 ซ้ือผงหมึกและ Drum 377,025.20 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 377,025.20 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 377,025.20 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 58/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

17 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 42,586.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 42,586.00 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 42,586.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

18 ซ้ือขวดสเปรย์พลาสติก 32,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 32,100.00     บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 32,100.00       การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 60/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มีนำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างซ่อมเคร่ืองวิเคราะห์หา 5,885.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์แอนด์ 5,885.00           บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์แอนด์ 5,885.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 46/2563

องค์ประกอบของน ้ามัน แล็บอินสทรูเม้นท์ จ้ากัด แล็บอินสทรูเม้นท์ จ้ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

2 จ้างเหมาฉีดพ่นฆ่าเชื อ 100,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. กิตติชัย คลีนน่ิง 100,000.00      หจก. กิตติชัย คลีนน่ิง 100,000.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 47/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

3 จ้างซ่อมบ้ารุงเคร่ือง FT-IR 21,400.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเทค อินโนเวช่ัน จ้ากัด 21,400.00         บริษัท วีเทค อินโนเวช่ัน จ้ากัด 21,400.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 48/2563
Spectrometer ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

4 จ้างท้าสต๊ิกเกอร์ติดหน้ารถยนต์ 10,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรดา รัตนกษมา 10,000.00         นางสาวภัทรดา รัตนกษมา 10,000.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 49/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

5 จ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร 482,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ที สกาย ดีไซน์ จ้ากัด 482,000.00      บริษัท ที สกาย ดีไซน์ จ้ากัด 482,000.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 50/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างซ่อมเคร่ืองส้ารองกระแสไฟฟ้า 33,705.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ก พาวเวอร์ ซัพพลาย จ้ากัด 33,705.00         บริษัท เน็ก พาวเวอร์ ซัพพลาย จ้ากัด 33,705.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 51/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

7 จ้างฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชื อ 163,966.80           เฉพาะเจาะจง บริษัท แรพพิด แอคช่ัน เทคโนโลยี 163,966.80      บริษัท แรพพิด แอคช่ัน เทคโนโลยี 163,966.80      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 52/2563
จ้ากัด จ้ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

8 จ้างท้าโครงการบ้ารุงรักษาระบบ 348,750.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที อินเทรนด์ จ้ากัด 348,750.00      บริษัท ไอที อินเทรนด์ จ้ากัด 348,750.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 53/2563
จัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการทาง ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2563
วิทยาศาสตร์ ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2563
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หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคา        22,259,000.00 22,309,000.00       e-bidding บริษัท พันธ์กุล จ ากัด บริษัท พันธ์กุล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  55/2563

คลุมลานจอดรถพร้อมปรับปรุงอาคาร และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  3 มีนาคม 2563
และลิฟต์โดยสาร ถูกต้อง

2 สัญญาซ้ือขายโครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทน/ 80,600,000.00       81,000,000.00       e-bidding บริษัท ล็อกซเลย์ จ ากัด บริษัท ล็อกซเลย์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  57/2563
เพื มเติม เพื อเพิ มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  16 มีนาคม 2563
สื อสารพ้ืนฐาน ส าหรับอาคารกรมสรรพสามิต ถูกต้อง

3 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ 10,316,000.00       10,356,000.00       คัดเลือก บริษัท เปรมกรุ๊ป เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด บริษัท เปรมกรุ๊ป เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  60/2563
และควบคุมสินค้าสุราแข่ (เบียร์) ที ส่งไป และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  24 มีนาคม 2563
จ าหน่ายนอกราชอาณาจักรทางบกด้วยรหัส ถูกต้อง
อิ เล็กทรอนิกส์

4 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ 26,475,000.00       26,553,000.00       คัดเลือก บริษัท เปรมกรุ๊ป เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด บริษัท เปรมกรุ๊ป เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  61/2563
ติดตามและถ่ายทอดการออกปฏิบัติภารกิจ และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  24 มีนาคม 2563
ป้องกันและปราบปราม ถูกต้อง

5 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 34,282,000.00       34,375,000.00       คัดเลือก บริษัท เปรมกรุ๊ป เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด บริษัท เปรมกรุ๊ป เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  62/2563
และการควบคุมน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  25 มีนาคม 2563
ที ส่งไปจ าหน่ายนอกราชอาณาจักรทาง ถูกต้อง
รถยนต์ โรงกลั นน้ ามัน บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)

6 สัญญาจ้างโครงการติดต้ังและพัฒนาระบบ 29,251,500.00       29,356,500.00       คัดเลือก บริษัท เปรมกรุ๊ป เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด บริษัท เปรมกรุ๊ป เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  64/2563
ควบคุมการสั งน้ ามันดีเซลไปจ าหน่าย และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  30 มีนาคม 2563
ต่างประเทศโรงกลั นน้ ามัน บริษัท เอสโซ่ ถูกต้อง
(ประเทศไทย) จ ากัด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563
ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต
วันท่ี 1 มีนำคม 2563 - 31  มีนำคม 2563
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