


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป
1 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ 97,263.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนทิฟิค 97,263.00  บริษัท ไซแอนทิฟิค 97,263.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

วิทยาศาสตร์ อินสตรูเม้นท์ส จ ากัด อินสตรูเม้นท์ส จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ 64,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์แอนด์ 64,200.00  บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์แอนด์ 64,200.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
วิทยาศาสตร์ แล็บอินสทรูเม้นท์ จ ากัด แล็บอินสทรูเม้นท์ จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างซ่อมรถยนต์ 2,985.30         เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ 2,985.30    บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ 2,985.30      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือนมีนำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ
1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 64,521.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลำย 64,521.00 หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลำย 64,521.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

2 ซ้ือดรัมหมึกเคร่ืองปร้ิน 41,462.50 เฉพำะเจำะจง หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลำย 41,462.50 หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลำย 41,462.50 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

3 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ิน 145,520.00     เฉพำะเจำะจง หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลำย 145,520.00  หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลำย 145,520.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

4 ซ้ือรถเข็นอเนกประสงค์ 29,189.60 เฉพำะเจำะจง หจก. อำร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 29,189.60 หจก. อำร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 29,189.60 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง
คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนมีนำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

เหตุผลท่ีคัดเลือกงำนจัดซ้ือ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป
5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,177.90 เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 3,177.90 หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 3,177.90 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

6 ซ้ืออุปกรณ์เพ่ือจัดเก็บ 25,883.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส เทรค ประเทศไทย 25,883.30 บริษัท เอส เทรค ประเทศไทย 25,883.30 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง
ข้อมูลข่ำวสำร จ ำกัด จ ำกัด ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

7 เช่ำซ้ือรถโดยสำรปรับ 48,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ทรงพรต ทัวร์ 48,000.00 หจก. ทรงพรต ทัวร์ 48,000.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง
อำกำศ ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 50,675.20 เฉพำะเจำะจง หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลำย 50,675.20 หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลำย 50,675.20 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนมีนำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

วิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดซ้ือ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป
9 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 13,910.00 เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 13,910.00 หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 13,910.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

10 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์สมุด 963.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ไฮเทค 963.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ไฮเทค 963.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง
บัญชีและเช็ค จ ำกัด จ ำกัด ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

11 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทำง 1,284.00 เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 1,284.00 หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 1,284.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง
วิทยำศำสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,375.40 เฉพำะเจำะจง หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลำย 2,375.40 หจก.โทเทิล ท็อปซัพพลำย 2,375.40 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนมีนำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดซ้ือ รำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ งำนจัดซ้ือ วงเงินงบประมำณ/ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป

13 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 376,661.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท สิริ สิริ จ ำกัด 376,661.40 บริษัท สิริ สิริ จ ำกัด 376,661.40 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนมีนำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง
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