


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างซ่อมระบบวิทยุส่ือสาร 282,587.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แชล เมทริกซ์ 282,587.00    บริษัท ยูนิเวอร์แชล เมทริกซ์ 282,587.00       การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 50/2561

เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 4 พ.ค 61
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างผู้ด าเนินการสมัครเป็น 199,555.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 199,555.00    บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 199,555.00       การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 51/2561
สมาชิกเข้ารับการทดสอบ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 1 พ.ค 61
ประกันคุณภาพผลการทดสอบ ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างซ่อมเคร่ืองมือวิเคราะห์ 40,799.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป 40,799.10      บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป 40,799.10         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 52/2561
หาปริมาณกรดอมิโน . จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 1 พ.ค 61

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือวิทยา 32,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 32,100.00      บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 32,100.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 53/2561
ศาสตร์ จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 1 พ.ค 61

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 จ้างซ่อมรถยนต์ 66,843.86       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ที ซี มอเตอร์ จ ากัด 66,843.86      บริษัท ที ที ซี มอเตอร์ จ ากัด 66,843.86         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 54/2561
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 11 พ.ค 61
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤษภำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างก าจัดปลวก 40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด 40,000.00      บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด 40,000.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 55/2561

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 11 พ.ค 61
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 จ้างพิมพ์แสตมป์ 2,000,000.00  เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 2,000,000.00  โรงงานไพ่ 2,000,000.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 56/2561
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 16 พ.ค 61
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 จ้างซ่อมรถยนต์ 125,089.42     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักรยนต์ จ ากัด 125,089.42    บริษัท วรจักรยนต์ จ ากัด 125,089.42       การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 57/2561
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 21 พ.ค 61
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 จ้างพิมพ์แสตมป์ 2,000,000.00  เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 2,000,000.00  โรงงานไพ่ 2,000,000.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 58/2561
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ 25 พ.ค 61
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤษภำคม 2561



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือน้้ำกล่ันเติมแบต 2,311.20 เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 2,311.20 หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 2,311.20 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 73/2561

เตอร่ี ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ 1 พ.ค. 61
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

2 จัดซ้ือเอกสำรประกอบ 21,250.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โอ ที ซี จ้ำกัด 21,250.00 บริษัท โอ ที ซี จ้ำกัด 21,250.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 75/2561
กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติ ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ 1 พ.ค. 61
กำร ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

3 จัดซ้ือเคร่ืองท้ำลำย 30,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 30,000.00      หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 30,000.00      กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 76/2561
เอกสำร ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ 1 พ.ค. 61

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

4 จัดซ้ือสันห่วงกระดูกงู 487.92 เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 487.92 หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 487.92 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 77/2561
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ 2 พ.ค. 61
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 484,175.00 เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 484,175.00 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 484,175.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 79/2561
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ 4 พ.ค. 61
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน พฤษภำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 ซ้ือกระดำษช้ำระ 11,205.04 เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 11,205.04 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 11,205.04 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 80/2561

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ 1 พ.ค. 61
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

7 จัดซ้ือวัสดุส้ำหรับใช้ 40,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สแตมมิชต์ จ้ำกัด 40,800.00 บริษัท สแตมมิชต์ จ้ำกัด 40,800.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 81/2561
ในกำรสัมมนำ ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ 3 พ.ค. 61

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

8 ซ้ือผ้ำปิดจมูกเย่ือ 29,532.00 เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 29,532.00 หจก. บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 29,532.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 82/2561
กระดำษ 3 ช้ัน ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ 11 พ.ค. 61

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

9 จัดซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 54,024.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค 54,024.30 บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค 54,024.30 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 83/2561
ทำงวิทยำศำตร์ จ้ำกัด จ้ำกัด ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ 11 พ.ค. 61

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

10 จัดซ้ือป๊ัมน้้ำและซ่อม 359,199.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พันธ์กุล จ้ำกัด 359,199.00 บริษัท พันธ์กุล จ้ำกัด 359,199.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 84/2561
แซมห้องป๊ัมน้้ำ ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ 16 พ.ค. 61

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน พฤษภำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
11 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 29,532.00 เฉพำะเจำะจง หจก อำร์ แอนด์ เจ คอร์ปอเรช่ัน 29,532.00 หจก อำร์ แอนด์ เจ คอร์ปอเรช่ัน 29,532.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 85/2561

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ 18 พ.ค. 61
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

12 เช่ำซ้ือรถยนต์ 368,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำคเนย์ประกันภัย 368,800.00 บริษัท อำคเนย์ประกันภัย 368,800.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 86/2561
จ้ำกัด จ้ำกัด ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ 30 พ.ค. 61

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

13 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 241,864.94 เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 241,864.94 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 241,864.94 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 87/2561
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ 31 พ.ค. 61
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน พฤษภำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 สัญญาจ้างโครงการระบบบริหารจัดการสินทรัพย์  23,390,000.00 24,600,000.00     e-bidding บริษัท บี อาร์ เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท บี อาร์ เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  78/2561
จ่ากัด จ่ากัด และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที   4 พฤษภาคม 2561

ถูกต้อง

2 สัญญาจ้างโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิต 1,201,396            1,500,000            e-bidding บริษัท ศรีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จ่ากัด บริษัท ศรีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  83/2561
เพื อสังคม และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที   3 พฤษภาคม 2561

ถูกต้อง

3 สัญญาจ้างที ปรึกษาเพื อจัดหาคู่มือส่าหรับประชาชนตาม 4,927,457            5,000,000            เชิญชวนทั วไป บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั น จ่ากัด บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั น จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  85/2561
พระราชบัญญัติการอ่านวยความสะดวกในการพิจารฯ และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  21 พฤษภาคม 2561
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ประจ่าปีงบประมาณ ถูกต้อง
2560

4 สัญญาจ้างที ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานด้านการ 15,700,000          15,800,000          วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  86/2561
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื อรองรับการเข้าสู่การบริหาร และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  23 พฤษภาคม 2561
งานในยุคดิจิทัลหลักของกรมสรรพสามิต ถูกต้อง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2561
ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต

วันท่ี 1 พฤษภำคม 2561 - 30 พฤษภำคม 2561
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