


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างปรับปรุงห้องรองอธิบดี 154,615.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 154,615.00        บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 154,615.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 20/2564

(นางจิติธาดา ธนะโสภณ) ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภท 46,728,000.00    เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 46,728,000.00   โรงงานไพ่ 46,728,000.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 21/2564
แสตมป์ยาสูบ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภท 46,728,000.00    เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 46,728,000.00   โรงงานไพ่ 46,728,000.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 22/2564
แสตมป์ยาสูบ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดต้ัง ณ 43,335.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเน่ียร่ิง 43,335.00          บริษัท ทีแอล เอ็นจิเน่ียร่ิง 43,335.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 23/2564
กรมสรรพสามิต ตัวท่ี 1 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 จ้างปรับปรุงห้องท างานท่ีปรึกษา 85,578.60          เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 85,578.60          บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 85,578.60           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 24/2564
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างเปล่ียนโช๊คประตู จ านวน 27 ชุด 133,215.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 133,215.00        บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 133,215.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 25/2564

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 จ้างซ่อมเคร่ืองหาปริมาณก ามะถัน 217,852.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 217,852.00        บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 217,852.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 26/2564
เอ็กซเรย์ (X-Ray Fluoresense) ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่ และท าความสะอาด 374,981.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทิส895 จ ากัด 374,981.50        บริษัท โฟทิส895 จ ากัด 374,981.50         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 27/2564
เคร่ืองปรับอากาศ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า และท าความสะอาด 478,769.36        เฉพาะเจาะจง บริษัท มัลติมีเดีย อินโฟเทนเมนท์ 478,769.36        บริษัท มัลติมีเดีย อินโฟเทนเมนท์ 478,769.36         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 28/2564
พ้ืนบริเวณลาน พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563
รัชกาลท่ี ๕ ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือโซฟา จ านวน ๑ ตัว 13,910.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 13,910.00 หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 13,910.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2564

คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๖ รายการ 214,492.20 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 214,492.20 หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 214,492.20 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2564
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 44,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน 44,700.00      บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน 44,700.00      การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2564
(ไทยแลนด์) จ ากัด (ไทยแลนด์) จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ้ือตู้ล้อเล่ือน 2 ล้ินชัก จ านวน ๒ ตู้ 23,861.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 23,861.00 หจก. อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 23,861.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2564
คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์ แอนด์ 34,775.00 บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์ แอนด์ 34,775.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2564
จ านวน ๒ รายการ แล็บอินสทรูเม้นท์ จ ากัด แล็บอินสทรูเม้นท์ จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดซ้ือ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทางวิทยาศาตร์ 152,956.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 152,956.50 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 152,956.50 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2564

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 ซ้ือกระดาษขนาด A4 สีขาว ความหนา 6,355.80 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 6,355.80 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 6,355.80 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 26/2564
150 แกรม จ านวน 30 รีม ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 ซ้ือผงหมึกส าหรับใช้กับเคร่ืองพิมพ์ 134,113.80      เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 134,113.80    หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 134,113.80    การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 27/2564
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๕ รายการ 456,301.50 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 456,301.50 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 456,301.50 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2564
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๔๒ รายการ 79,991.06 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 79,991.06 หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 79,991.06 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2564
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดซ้ือ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 สัญญำซ้ือขำยโครงกำรจัดหำระบบโปรแกรมเพ่ิมเติมส ำหรับ 59,940,000.00   60,000,000.00   e-bidding บริษัท โปรเฟสชันนัล คอมพิวเตอร์ บริษัท โปรเฟสชันนัล คอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 44/2564

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยหลักและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำกัด จ ำกัด และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2564

แม่ข่ำยส ำรองกรมสรรพสำมิต ถูกต้อง

2 สัญญำจ้ำงโครงกำรพัฒนำระบบให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 19,900,000.00   20,000,000.00   e-bidding บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 45/2564

ผู้เสียภำษีรำยตัว (Tax Payer Account) และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 23 กุมภำพันธ์. 2564

ถูกต้อง

3 สัญญำจ้ำงโครงกำรบ ำรุงรักษำระบบ Call Center 1713 1,700,000.00     1,732,500.00     คัดเลือก บริษัท เทคไอที โซลูช่ัน จ ำกัด บริษัท เทคไอที โซลูช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 47/2564

กรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์. 2564

ถูกต้อง

4 สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำตำมโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพ่ิมเติม 466,660.00        466,660.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 48/2564

ระบบ SSO และระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือรองรับกำรบูรณำ และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 23 กุมภำพันธ์. 2564

กำรสำรสนเทศ 3 กรมภำษี ถูกต้อง

5 สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำตำมโครงกำรจัดหำอุปกรณ์เครือข่ำย 2,170,000.00     3,750,000.00     คัดเลือก บริษัท จักรวำล คอมมิวนิเคช่ัน ซีสเท็ม บริษัท จักรวำล คอมมิวนิเคช่ัน ซีสเท็ม เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 51/2564

ส่ือสำรและระบบควำมปลอดภัยเครือข่ำย ส ำหรับอำคำร จ ำกัด จ ำกัด และย่ืนเอกสำรครบถ้วน ลงวันท่ี 24 กุมภำพันธ์. 2564

ศูนย์ส ำรองระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมสรรพสำมิต ถูกต้อง

(Network and Secvrity System)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2564 - ๒๘ กุมภำพันธ์ 2564
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