


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 180,027.50 เฉพำะเจำะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย 180,027.50 หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย 180,027.50 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 120/2562

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 21 มิถุนำยน 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 99,703.67 เฉพำะเจำะจง หจก.บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 99,703.67 หจก.บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี 99,703.67 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 121/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 24 มิถุนำยน 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

3 เช่ำรถยนต์ 26,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ทรงพรตทัวร์ 26,000.00   หจก.ทรงพรตทัวร์ 26,000.00   กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 122/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 21 มิถุนำยน 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

4 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทำง 36,465.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บซีสเต็ม จ ำกัด 36,465.60 บริษัท แล็บซีสเต็ม จ ำกัด 36,465.60 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 123/2562
วิทยำศำสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 24 มิถุนำยน 2562

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

5 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 18,361.20 เฉพำะเจำะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย 18,361.20 หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย 18,361.20 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 124/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 49,755.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย 49,755.00 หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย 49,755.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 125/2562

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างท าแฟ้มประวัติข้าราชการ 48,150.00             เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 48,150.00           โรงงานไพ่ 48,150.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 93/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างพิมพ์แสตมป์ 16,000,000.00      เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 16,000,000.00    โรงงานไพ่ 16,000,000.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 94/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 ซ่อมรถยนต์ 31,286.80             เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จ ากัด 31,286.80           บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จ ากัด 31,286.80           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 95/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างตรวจเช็คและบ ารุงรักษาเคร่ือง 484,485.30           เฉพาะเจาะจง บริษัท จีโร่ เทคโนโลย่ี จ ากัด 484,485.30         บริษัท จีโร่ เทคโนโลย่ี จ ากัด 484,485.30         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 96/2562
ปรับอากาศ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2562

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือวิเคราะห์ 50,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิล์ด สยาม จ ากัด 50,000.00           บริษัท เวิล์ด สยาม จ ากัด 50,000.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 97/2562
หาปริมาณกรดอะมิโน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2562

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างออกข้อสอบ 495,720.00           เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 495,720.00         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 495,720.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 98/2562

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 จ้างท าตรายาง 47,610.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน ทักษิณดีไซน์ 2016 47,610.00           ร้าน ทักษิณดีไซน์ 2016 47,610.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 99/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 สัญญาซ้ือขายโครงการจัดหาลิขสิทธ์การใช้             980,000.00 1,000,000.00         คัดเลือก บริษัท โค้ดสวีท จ ากัด บริษัท โค้ดสวีท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  102/2562

ระบบบริหารจัดการเครื องคอมพิวเตอร์ และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  4 มิถุนายน 2562
(Desktop Management) เพิ มเติม ถูกต้อง

2 สัญญาจ้างโครงการติดต้ังระบบตรวจสอบ 26,710,000.00       26,710,000.00       คัดเลือก บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  106/2562
ควบคุม ปริมาณการเติมสาร Marker ในน้ ามัน และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  17 มิถุนายน 2562
ดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ ถูกต้อง
โรงกลั นน้ ามัน บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด
(มหาชน) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราม กรมสรรพสามิต

3 สัญญาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะ 23,230,000.00       23,320,000.00       คัดเลือก บริษัท ซิสทรอนิกส์ จ ากัด บริษัท ซิสทรอนิกส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  107/2562
จัดเก็บน้ ามันของผู้ประกอบการณ์น้ ามัน และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  18 มิถุนายน 2562
(Tank Farm) ณ โรงกลั นน้ ามัน บริษัท เอสโซ่ ถูกต้อง
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จังหวัด ชลบุรี
      

4 สัญญาเช่าบอกรับการเป็นสมาชิกการให้ 214,000.00            214,000.00            คัดเลือก บริษัท บิสเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาขน) บริษัท บิสเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาขน) เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  109/2562
บริการข้อมูลปฏิบัติการออนไลน์ และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  28 มิถุนายน 2562

ถูกต้อง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562
ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต
วันท่ี 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
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