


แบบ สขร.๑          

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 101,115.00 ตกลงราคา บ. ดีเอส อินโฟ จก. 101,115.00 บ. ดีเอส อินโฟ จก. 101,115.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 32,891.80 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 32,891.80 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 32,891.80 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28,344.30 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 28,344.30 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 28,344.30 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 498,234.80 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 498,234.80 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 498,234.80 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

5 จัดซ้ืออะไหล่ยนต์ 14,766.00 ตกลงราคา หจก.ส.ดุสิตยางยนต์ 14,766.00 หจก.ส.ดุสิตยางยนต์ 14,766.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
 ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

6 จัดซ้ืออะไหล่ยนต์ 11,556.00 ตกลงราคา หจก.ส.ดุสิตยางยนต์ 11,556.00 หจก.ส.ดุสิตยางยนต์ 11,556.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือประจ าเดอืนกันยายน 2559
กรมสรรพสามติ  กระทรวงการคลัง



แบบ สขร.๑          

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

7 จัดซ้ือเส้ือสะท้านแสง 481,500.00 ตกลงราคา บ. แกรนด์ พารากอน จก. 481,500.00 บ. แกรนด์ พารากอน จก. 481,500.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

8 จัดซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 5,093.20 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 5,093.20 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 5,093.20 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 47,786.20 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 47,786.20 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 47,786.20 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 67,619.72 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 67,619.72 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 67,619.72 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

11 จัดซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 143,647.50 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 143,647.50 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 143,647.50 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

12 จัดซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 65,565.32 ตกลงราคา หจก. อาร์แอนด์เจ 65,565.32 หจก. อาร์แอนด์เจ 65,565.32 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือประจ าเดอืนกันยายน 2559
กรมสรรพสามติ  กระทรวงการคลัง



แบบ สขร.๑          

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 75,986.05 ตกลงราคา บ. เอ็นไวโรเมท จก. 75,986.05 บ. เอ็นไวโรเมท จก. 75,986.05 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

14 จัดซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 8,132.00 ตกลงราคา บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 8,132.00 บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 8,132.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

15 จัดซ้ืออะไหล่ยนต์ 3,103.00 ตกลงราคา บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 3,103.00 บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 3,103.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

16 จัดซ้ืออะไหล่ยนต์ 9,992.73 ตกลงราคา บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 9,992.73 บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 9,992.73 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 11,986.00 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 11,986.00 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 11,986.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 81,106.00 ตกลงราคา บ. ไอพลัส เซอร์วิส จก. 81,106.00 บ. ไอพลัส เซอร์วิส จก. 81,106.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือประจ าเดอืนกันยายน 2559
กรมสรรพสามติ  กระทรวงการคลัง



แบบ สขร.๑          

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 195,777.90 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 195,777.90 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 195,777.90 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,965.30 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 17,965.30 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 17,965.30 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

21 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 22,384.40 ตกลงราคา บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 22,384.40 บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 22,384.40 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ทางวิทยาศาสตร์ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

22 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 55,105.00 ตกลงราคา บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 55,105.00 บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 55,105.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ทางวิทยาศาสตร์ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

23 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ 37,022.00 ตกลงราคา บจ. อินทีเกรท 37,022.00 บจ. อินทีเกรท 37,022.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 209,987.50 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 209,987.50 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 209,987.50 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือประจ าเดอืนกันยายน 2559
กรมสรรพสามติ  กระทรวงการคลัง



แบบ สขร.๑          

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 88,500.00 ตกลงราคา ร้านภานุพงศ์ 96 เทรดด้ิง 88,500.00 ร้านภานุพงศ์ 96 เทรดด้ิง 88,500.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,778.50 ตกลงราคา บ. ไอทีจี จก. 18,778.50 บ. ไอทีจี จก. 18,778.50 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือประจ าเดอืนกันยายน 2559
กรมสรรพสามติ  กระทรวงการคลัง



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3,557,750.00 ตกลงราคา โรงงานไพ่ 1,557,750.00 โรงงานไพ่ 1,557,750.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

2 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 5,885.00 ตกลงราคา บ. โมเดร์นฟอร์กรีป จก. 5,885.00 บ. โมเดร์นฟอร์กรีป จก. 5,885.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

3 จ้างซ่อมและเปล่ียน 109,846.20 วิธีกรณีพิเศษ บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 109,846.20 บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 109,846.20 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
อะไหล่ยนต์ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

4 จ้างพิมพ์แสตมป์แก้ไข 8,688,400.00 ตกลงราคา โรงงานไพ่ 8,688,400.00 โรงงานไพ่ 8,688,400.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

5 จ้างซ่อมกล้องดิจิตอล 9,897.50 ตกลงราคา บ. ไอพลัส เซอร์วิส จก. 9,897.50 บ. ไอพลัส เซอร์วิส จก. 9,897.50 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

6 จ้างซ่อมประตู 4,601.00 ตกลงราคา บ. อะเมคเกอร์ 4,601.00 บ. อะเมคเกอร์ 4,601.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิช จก. ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิช จก. ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างประจ าเดอืนกันยายน 2559
กรมสรรพสามติ  กระทรวงการคลัง



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

7 จ้างพิมพ์แสตมป์แก้ไข 20,000.00 ตกลงราคา โรงงานไพ่ 20,000.00 โรงงานไพ่ 20,000.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

8 จ้างซ่อมและเปล่ียน 5,253.70 ตกลงราคา บ.ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 5,253.70 บ.ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 5,253.70 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
อะไหล่ยนต์ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

9 จ้างล้างเคร่ืองกรองน้้า 2,675.00 ตกลงราคา ร้านกิจประสานเคร่ืองกรองน้้า 2,675.00 ร้านกิจประสานเคร่ืองกรองน้้า 2,675.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

10 จ้างซ่อมเคร่ืองมือ 10,700.00 ตกลงราคา บ.ออฟฟิเรียล อีทริปเม้นท์ 10,700.00 บ.ออฟฟิเรียล อีทริปเม้นท์ 10,700.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
วิทยาศาสตร์ แมนูเฟคเจอร่ิง จก. แมนูเฟคเจอร่ิง จก. ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

11 จ้างปรับปรุงห้อง 3,477.50 ตกลงราคา บ. อะเมคเกอร์ 3,477.50 บ. อะเมคเกอร์ 3,477.50 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิช จก. ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิช จก. ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

12 จ้างซ่อมและเปล่ียน 2,332.60 ตกลงราคา บ.ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 2,332.60 บ.ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 2,332.60 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
อะไหล่ยนต์ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างประจ าเดอืนกันยายน 2559
กรมสรรพสามติ  กระทรวงการคลัง



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

13 จ้างซ่อมวิทยุส่ือสาร 250,000.00 ตกลงราคา บ. ซิสทรอนิกส์ จก. 250,000.00 บ. ซิสทรอนิกส์ จก. 250,000.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

14 จ้างขนย้ายสุรา 290,000.00 ตกลงราคา นายอมร พันธ์โกศล 290,000.00 นายอมร พันธ์โกศล 290,000.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ยาสูบผิดกฎหมาย ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

กรมสรรพสามติ  กระทรวงการคลัง
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างประจ าเดอืนกันยายน 2559
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