


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 เช่าเคร่ืองถ่าย 28 เคร่ือง 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.เอ็น.พี เอ็นเตอร์ จ ากัด 20,000.00 บริษัท เอ็น.เอ็น.พี เอ็นเตอร์ จ ากัด 20,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2562

ประจ าเดือน ตุลาคม ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 203,942.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็ม จ ากัด 203,942.00 บริษัท แล็บซีสเต็ม จ ากัด 203,942.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2562
วิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 216,097.20     เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนด์ ทิฟิค จ ากัด 216,097.20   บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนด์ ทิฟิค จ ากัด 216,097.20    การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2562
วิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,538.60 เฉพาะเจาะจง หจก บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 8,538.60 หจก บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 8,538.60 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 69,550.00 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 69,550.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2562
วิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน ตุลำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จัดซ้ือส่ิงพิมพ์ 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒน์ จ ากัด 42,000.00 บริษัท รุ่งโรฒน์ จ ากัด 42,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 เช่าเคร่ืองถ่าย 28 เคร่ือง 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด 30,000.00 บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด 30,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2562
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 ซ้ือสายอากาศ VHF Antenna 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ 25,680.00 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ 25,680.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2562
ส าหรับวิทยุมือถือ เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 138,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 138,030.00 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 138,030.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2562
วิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2561

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน ตุลำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษาห้องน ้าหญิง 14,552.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์กุล จ้ากัด 14,552.00      บริษัท พันธ์กุล จ้ากัด 14,552.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1/2562

(คนพิการ) ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2561
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

2 จ้างก้าจัดปลวก 95,900.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเพสท์ จ้ากัด 95,900.00      บริษัท ยูนิเพสท์ จ้ากัด 95,900.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2561
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

3 จ้างท้าความสะอาด 456,350.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย 456,350.00    บริษัท รักษาความปลอดภัย 456,350.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2562
เค.เอ็น.อินเตอร์เทค จ้ากัด เค.เอ็น.อินเตอร์เทค จ้ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2561

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

4 จ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กรมสรรพสามิต 162,961.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายต์ จ้ากัด 162,961.00    บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายต์ จ้ากัด 162,961.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2561
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

5 จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม ลิฟต์ 11,770.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันยู แอลลิเจเตอร์ 11,770.00      บริษัท ซันยู แอลลิเจเตอร์ 11,770.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 5/2562
(ประเทศไทย) จ้ากัด (ประเทศไทย) จ้ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2561

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม ลิฟต์ 128,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 128,400.00    บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 128,400.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/2562

เซอร์วิส จ้ากัด เซอร์วิส จ้ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2561
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

7 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 339,725.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์แอนด์แล็บ 339,725.00    บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์แอนด์แล็บ 339,725.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2562
อินสทรูเม้นท์จ้ากัด อินสทรูเม้นท์จ้ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

8 จ้างท้าความสะอาด 10,800.00             เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 10,800.00      โรงงานไพ่ 10,800.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 9/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2561
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

9 จ้างซ่อมรถยนต์เช่า 181,664.60           เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จ้ากัด 181,664.60    บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จ้ากัด 181,664.60    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 10/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2561
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

10 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาโปรแกรมห้อง 12,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอลซอฟต์แวร์ จ้ากัด 12,000.00      บริษัท ดิจิตอลซอฟต์แวร์ จ้ากัด 12,000.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 11/2562
สมุดอัตโนมัติ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2561

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม 2561

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
11 จ้างท้าความสะอาด 456,350.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย 456,350.00    บริษัท รักษาความปลอดภัย 456,350.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 12/2562

เค.เอ็น.อินเตอร์เทค จ้ากัด เค.เอ็น.อินเตอร์เทค จ้ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2561
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

12 จ้างพิมพ์แสตมป์แก้ไข 87,000.00             เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 87,000.00      โรงงานไพ่ 87,000.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 13/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2561
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

13 จ้างซ่อมห้องเย็นส้าหรับเก็บตัวอย่าง 10,272.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ้ากัด 10,272.00      บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ้ากัด 10,272.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 14/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2561
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

14 จ้างซ่อมรถยนต์เช่า 9,482.88               เฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ้ากัด 9,482.88        บริษัท วรจักร์ยนต์ จ้ากัด 9,482.88        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 15/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

15 โครงการเผยแพร่ข่าวประจ้าวัน 499,476.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ้ากัด 499,476.00    บริษัท อินโฟเควสท์ จ้ากัด 499,476.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 16/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

รำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
16 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส้านักงาน 55,640.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท์ เพรพาเรช่ัน จ้ากัด 55,640.00      บริษัท ไซท์ เพรพาเรช่ัน จ้ากัด 55,640.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 17/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

รำคำงำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม 2561
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 สัญญาเช่ารถยนต์ จ านวน 368 คัน  378,895,560.00 380,404,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  25/2562
(ผูกพัน 5 ปีงบประมาณ) และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  31 ตุลาคม 2561

ถูกต้อง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 31 ตุลำคม 2561
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