แบบ สขร.๑

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อประจำเดือน มิถุนำยน 2562
กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง
ลำดับ
ที่

งำนจัดจ้ำง

1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน

วงเงินงบประมำณ/
วิธีซื้อ/จ้ำง
เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ

ผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง
180,027.50 กำรจัดซื้อวิธีเฉพำะเจำะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 120/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรที่มีอำชีพ ลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2562
ขำยหรือรับจ้ำงนั้นโดยตรง
รำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

180,027.50 เฉพำะเจำะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย

180,027.50 หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย

2 ซื้อวัสดุสำนักงำน

99,703.67 เฉพำะเจำะจง หจก.บรรณสำรสเตชั่นเนอรี่

99,703.67 หจก.บรรณสำรสเตชั่นเนอรี่

99,703.67 กำรจัดซื้อวิธีเฉพำะเจำะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 121/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรที่มีอำชีพ ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2562
ขำยหรือรับจ้ำงนั้นโดยตรง

3 เช่ำรถยนต์

26,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทรงพรตทัวร์

26,000.00 หจก.ทรงพรตทัวร์

26,000.00 กำรจัดซื้อวิธีเฉพำะเจำะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 122/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรที่มีอำชีพ ลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2562
ขำยหรือรับจ้ำงนั้นโดยตรง

4 ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทำง
วิทยำศำสตร์

36,465.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บซีสเต็ม จำกัด

36,465.60 บริษัท แล็บซีสเต็ม จำกัด

36,465.60 กำรจัดซื้อวิธีเฉพำะเจำะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 123/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรที่มีอำชีพ ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2562
ขำยหรือรับจ้ำงนั้นโดยตรง

5 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน

18,361.20 เฉพำะเจำะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย

18,361.20 หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย

18,361.20 กำรจัดซื้อวิธีเฉพำะเจำะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 124/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรที่มีอำชีพ ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562
ขำยหรือรับจ้ำงนั้นโดยตรง

แบบ สขร.๑

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อประจำเดือน มิถุนำยน 2562
กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง
ลำดับ
ที่

งำนจัดจ้ำง

6 ซื้อวัสดุสำนักงำน

วงเงินงบประมำณ/
วิธีซื้อ/จ้ำง
เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ

ผู้เสนอรำคำ

49,755.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

49,755.00 หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลำย

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง
49,755.00 กำรจัดซื้อวิธีเฉพำะเจำะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 125/2562
ให้เชิญผู้ประกอบกำรที่มีอำชีพ ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562
ขำยหรือรับจ้ำงนั้นโดยตรง
รำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.๑

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดจ้ำงประจำเดือน มิถุนำยน 2562
กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง
ลำดับ
ที่

งำนจัดจ้ำง

1 จ้างทาแฟ้มประวัติข้าราชการ

2 จ้างพิมพ์แสตมป์

3 ซ่อมรถยนต์

4 จ้างตรวจเช็คและบารุงรักษาเครื่อง
ปรับอากาศ

5 จ้างซ่อมบารุงเครื่องมือวิเคราะห์
หาปริมาณกรดอะมิโน

วงเงินงบประมำณ/
เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

48,150.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่

48,150.00 โรงงานไพ่

16,000,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่

16,000,000.00 โรงงานไพ่

31,286.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จากัด

31,286.80 บริษัท ป.ป้อม เซอร์วิสยนต์ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง
48,150.00 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 93/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562
ขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

รำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

16,000,000.00 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 94/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง
31,286.80 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 95/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

484,485.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีโร่ เทคโนโลยี่ จากัด

484,485.30 บริษัท จีโร่ เทคโนโลยี่ จากัด

484,485.30 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 96/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
ขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิล์ด สยาม จากัด

50,000.00 บริษัท เวิล์ด สยาม จากัด

50,000.00 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 97/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

แบบ สขร.๑

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดจ้ำงประจำเดือน มิถุนำยน 2562
กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง
ลำดับ
ที่

งำนจัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ/
เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

6 จ้างออกข้อสอบ

495,720.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

495,720.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7 จ้างทาตรายาง

47,610.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทักษิณดีไซน์ 2016

47,610.00 ร้าน ทักษิณดีไซน์ 2016

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง
495,720.00 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 98/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

รำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

47,610.00 การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 99/2562
ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562
ขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

ลำดับ

งำนทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินที่
จะซือ้ จะจ้ำง
980,000.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2562
สำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต
วันที่ 1 มิถนุ ำยน 2562 - 30 มิถนุ ำยน 2562
วิธีซอื้
ผูท้ ไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
รำคำกลำง
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
หรือจ้ำง
ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
1,000,000.00
บริษัท โค้ดสวีท จากัด
คัดเลือก บริษัท โค้ดสวีท จากัด

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
เป็นผู้เสนอราคาตาสุด สัญญาเลขที 102/2562
และยืนเอกสารครบถ้วน ลงวันที 4 มิถุนายน 2562
ถูกต้อง

1

สัญญาซื้อขายโครงการจัดหาลิขสิทธ์การใช้
ระบบบริหารจัดการเครืองคอมพิวเตอร์
(Desktop Management) เพิมเติม

2

สัญญาจ้างโครงการติดตัง้ ระบบตรวจสอบ
ควบคุม ปริมาณการเติมสาร Marker ในน้ามัน
ดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์
โรงกลันน้ามัน บริษัท ไทยออยล์ จากัด
(มหาชน) ของศูนย์ปฏิบัตกิ ารป้องกันและ
ปราบปราม กรมสรรพสามิต

26,710,000.00

26,710,000.00

คัดเลือก

บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จากัด

บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จากัด

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด สัญญาเลขที 106/2562
และยืนเอกสารครบถ้วน ลงวันที 17 มิถุนายน 2562
ถูกต้อง

3

สัญญาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะ
จัดเก็บน้ามันของผู้ประกอบการณ์น้ามัน
(Tank Farm) ณ โรงกลันน้ามัน บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จังหวัด ชลบุรี

23,230,000.00

23,320,000.00

คัดเลือก

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จากัด

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จากัด

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด สัญญาเลขที 107/2562
และยืนเอกสารครบถ้วน ลงวันที 18 มิถุนายน 2562
ถูกต้อง

4

สัญญาเช่าบอกรับการเป็นสมาชิกการให้
บริการข้อมูลปฏิบัตกิ ารออนไลน์

214,000.00

214,000.00

คัดเลือก

บริษัท บิสเนส ออนไลน์ จากัด (มหาขน)

บริษัท บิสเนส ออนไลน์ จากัด (มหาขน)

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด สัญญาเลขที 109/2562
และยืนเอกสารครบถ้วน ลงวันที 28 มิถุนายน 2562
ถูกต้อง

