


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือผงหมึกพิมพ์ 166,691.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 166,691.00 หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 166,691.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 67/2561

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 10 เม.ย 61
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 เช่าซ้ือรถโดยสาร 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรงพรตทัวร์ 20,000.00 หจก. ทรงพรตทัวร์ 20,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 68/2561
ปรับอากาศ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 18 เม.ย 61

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 9,992.73        เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ 9,992.73       บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ 9,992.73       การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  69/2561
จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 20 เม.ย 61

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ้ือเส้ือสะท้อนแสง 481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแกรนด์ พารากอน 481,500.00 บริษัทแกรนด์ พารากอน 481,500.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 70/2561
จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ                20 เม.ย 61

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนเมษำยน 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
5 เช่าซ้ือรถโดยสาร 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรงพรตทัวร์ 28,000.00 หจก. ทรงพรตทัวร์ 28,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  71/2561

ปรับอากาศ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 20 เม.ย 61
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,247.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 2,247.00 หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 2,247.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  72/2561
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 30 เม.ย 61
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 ซ้ือยางรถยนต์ 47,508.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.ดุสิตยางยนต์ 47,508.00 หจก. ส.ดุสิตยางยนต์ 47,508.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 74/2561
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ                30 เม.ย 61
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำคำผู้ได้รับกำรคัดเลือก

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือนเมษำยน 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง รำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างโครงการรณรงค์ 340,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะไรท์โซน 340,000.00     บริษัท เดอะไรท์โซน 340,000.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 41/2561

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 5 เม.ย 61
ทางถนนช่วงเทศกาล ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง
สงกรานต์

2 จ้างซ่อมรถยนต์ 58,111.70         เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อมเซอร์วิสยนต์ 58,111.70       บริษัท ป.ป้อมเซอร์วิสยนต์ 58,111.70      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 42/2561
จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 9 เม.ย 61

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างโครงการเปิดโอกาส 495,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะไรท์โซน 495,450.00     บริษัท เดอะไรท์โซน 495,450.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 43/2561
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 23 เม.ย 61
ร่วมในการบริหาร ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง
ราชการวันละ 1 คร้ัง

4 จ้างล้างเคร่ืองกรองน้ า 3,745.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกิจประสานเคร่ืองกรอง 3,745.00         ร้านกิจประสานเคร่ืองกรอง 3,745.00        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 44/2561
น้ า แอนด์ เซอร์วิส น้ า แอนด์ เซอร์วิส ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 23 เม.ย 61

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

งำนจัดจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือนเมษำยน 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
5 จ้างซ่อมเคร่ืองมือ 9,095.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลายด์ไซแอน 9,095.00         บริษัท แอพพลายด์ไซแอน 9,095.00        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 45/2561

วิทยาศาสตร์ ทิฟิคอินสตรูเม้นท์ส จ ากัด ทิฟิคอินสตรูเม้นท์ส จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ                 30 เม.ย 61
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

6 จ้างท าความสะอาดเก้าอ้ี 3,745.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มัลติมีเดีย อินโฟเทน 3,745.00         บริษัท มัลติมีเดีย อินโฟเทน 3,745.00        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 46/2561
เมนท์ จ ากัด เมนท์ จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ                 30 เม.ย 61

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 จ้างซ่อมเคร่ืองมือ 35,845.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนด์ 35,845.00       บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนด์ 35,845.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 47/2561
วิทยาศาสตร์ ทิฟิค จ ากัด ทิฟิค จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ                 30 เม.ย 61

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 จ้างซ่อมห้องเย็น 26,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 26,750.00       บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 26,750.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 48/2561
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ                 30 เม.ย 61
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

งำนจัดจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือนเมษำยน 2561

ผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำง รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
9 จ้างซ่อมลิฟท์ 53,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง 53,500.00       บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง 53,500.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 49/2561

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ                 30 เม.ย 61
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือนเมษำยน 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ
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