


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญดีทรานสปอร์ต จ ากัด 28,000.00 บริษัท บุญดีทรานสปอร์ต จ ากัด 28,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญดีทรานสปอร์ต จ ากัด 24,000.00 บริษัท บุญดีทรานสปอร์ต จ ากัด 24,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 64/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 ซ้ือกระเป๋าเอกสาร 18,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สแตมมิซต์ จ ากัด 18,000.00   บริษัท สแตมมิซต์ จ ากัด 18,000.00   การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 122,568.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟายน์สเปค จ ากัด 122,568.50 บริษัท ฟายน์สเปค จ ากัด 122,568.50 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 66/2562
ทางวิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2562

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 36,401.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด 36,401.40 บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด 36,401.40 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 67/2562
ทางวิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มีนำคม 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 7,981.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 7,981.00 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 7,981.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 68/2562

ทางวิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 44,619.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 44,619.00 หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 44,619.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 69/2562
คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 ซ้ือเก้าอ้ีโซฟา 46,224.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 46,224.00 หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 46,224.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 70/2562
คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2562

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 ซ้ือหมึกพิมพ์ 27,820.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 27,820.00 หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 27,820.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 71/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 ซ้ือกระเป๋าเอกสาร 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแตมมิซต์ จ ากัด 18,000.00 บริษัท สแตมมิซต์ จ ากัด 18,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 72/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มีนำคม 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 499,762.76 เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 499,762.76 หจก.อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 499,762.76 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 73/2562

คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

12 เช่ารถยนต์โดยสาร 48,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรงพรตทัวร์ 48,000.00 หจก.ทรงพรตทัวร์ 48,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 74/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

13 ซ้ือยางรถยนต์ 63,344.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จ ากัด 63,344.00 บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จ ากัด 63,344.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 77/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มีนำคม 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์ 480,000.00       เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 480,000.00      โรงงานไพ่ 480,000.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 51/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างซ่อมเคร่ืองรีโซกราฟ 18,150.41         เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 18,150.41         บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 18,150.41           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 52/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่และบ ารุง 252,948.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โพทิส895 จ ากัด 252,948.00      บริษัท โพทิส895 จ ากัด 252,948.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 53/2562
รักษาเคร่ืองปรับอากาศ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2562

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ่อมเคร่ืองถ่าย 48,952.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท แร็งค์กรุ๊ป จ ากัด 48,952.50         บริษัท แร็งค์กรุ๊ป จ ากัด 48,952.50           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 54/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีและสายสัญญาณ 217,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด 217,210.00      บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด 217,210.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 55/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์ 24,000.00         เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 24,000.00         โรงงานไพ่ 24,000.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 56/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 จ้างซ่อมรถยนต์ 95,845.79         เฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 95,845.79         บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 95,845.79           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 57/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์ 36,000.00         เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 36,000.00         โรงงานไพ่ 36,000.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 58/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์ 138,000.00       เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 138,000.00      โรงงานไพ่ 138,000.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 59/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 438,700.00       เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 438,700.00      โรงงานไพ่ 438,700.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 60/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2562

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
11 จ้างสมัครเข้าร่วมประกันคุณภาพผล 86,670.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 86,670.00         บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 86,670.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 61/2562

การทดสอบ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

12 จ้างท าตรายาง 28,660.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ทักษิณดีไซน์ 2016 28,660.00         ร้าน ทักษิณดีไซน์ 2016 28,660.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 62/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

13 จ้างซ่อมชุดควบคุมอุณหภูมิ 15,515.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยูนีค จ ากัด 15,515.00         บริษัท ไทยยูนีค จ ากัด 15,515.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 63/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

14 จ้างซ่อมรถปฏิบัติการเคล่ือนท่ี 198,070.30       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอช.ซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 198,070.30      บริษัท เอ็ม เอช.ซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 198,070.30         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 64/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

15 จ้างซ่อมรถยนต์ 40,852.60         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ดุสิตยางยนต์ 40,852.60         หจก.ส.ดุสิตยางยนต์ 40,852.60           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 65/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
16 จ้างท าตรายาง 21,940.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ทักษิณดีไซน์ 2016 21,940.00         ร้าน ทักษิณดีไซน์ 2016 21,940.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 67/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

17 จ้างการขอสมัครเพ่ือเข้ารับการ 203,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 203,300.00      บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 203,300.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 68/2562
ทดสอบการประกันคุณภาพ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2562

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

18 จ้างท าความสะอาด 456,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม 456,350.00      บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม 456,350.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 69/2562
อินเตอร์เทค จ ากัด อินเตอร์เทค จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาและติดต้ังระบบ        23,467,000.00 23,570,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ากัด บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 84/2562

ตรวจสอบปริมาณเติมสาร Marker ใน และย่ืนเอกสารครบถ้วน ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2562
น้ ามันดีเซลท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักร ถูกต้อง
ทางเรือและท่ีน าไปจ าหน่ายให้เรือประมง

ในเขตต่อเน่ือง 12-24 ไมล์ทะเล

2 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ 24,300,000            24,380,000            เฉพาะเจาะจง บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ากัด บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 85/2562
ติดตามข้อมูลการส่งออกน้ ามันเพ่ือใช้ใน และย่ืนเอกสารครบถ้วน ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2562
การตรวจสอบและด าเนินคดีผู้กระท าผิด ถูกต้อง
กฎหมายสรรพสามิต

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2562
ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต
วันท่ี 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
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