


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือผ้าและธง 60,348.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.แอนด์.เจ บิสสิเนส 60,348.00 หจก.อาร์.แอนด์.เจ บิสสิเนส 60,348.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 99/2563

คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 ซ้ือเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 420,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย์ซายน์ จ ากัด 420,000.00 บริษัท แสงวิทย์ซายน์ จ ากัด 420,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี100/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,406.48          เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 14,406.48     บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 14,406.48       การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี101/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 329,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 329,988.00 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 329,988.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 102/2563

วิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 ซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ 12,733.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 12,733.00 หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 12,733.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 103/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน สิงหำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

6 เช่ารถยนต์โดยสาร 11,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ทรงพรตทัวร์ 11,000.00     หจก.ทรงพรตทัวร์ 11,000.00       การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 105/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 37,471.40 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 37,471.40 หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 37,471.40 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 106/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 ซ้ือวัสดุส านักงานและครุภัณฑ์ 43,002.23          เฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 43,002.23     หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 43,002.23       การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 107/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,031.30 เฉพาะเจาะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 12,031.30 หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 12,031.30 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 108/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 เช่ารถบัสโดยสาร 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะไรท์โซน จ ากัด 84,000.00 บริษัท เดอะไรท์โซน จ ากัด 84,000.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 109/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน สิงหำคม 2563
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 88,234.34          เฉพาะเจาะจง หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 88,234.34     หจก.โทเทิลท็อป ซัพพลาย 88,234.34       การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 110/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

12 ซ้ือเก้าอ้ี 111,815.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 111,815.00 หจก.อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 111,815.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 111/2563

คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

13 ซ้ือชุดไมโครโฟน 23,568.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ออวิด้า จ ากัด 23,568.00     บริษัท ออวิด้า จ ากัด 23,568.00       การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 112/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

14 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 39,932.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน จ ากัด 39,932.40 บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน จ ากัด 39,932.40 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 113/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

15 ซ้ือแบตเตอร่ี 104,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ากัด 104,860.00 บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ากัด 104,860.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 114/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน สิงหำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างซ่อมเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 43,228.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค 43,228.00         บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค 43,228.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 92/2563

อินสตรูเมนท์ส จ ากัด อินสตรูเมนท์ส จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างซ่อมเคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน 27,499.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัชรีย์ โฮลด้ิง จ ากัด 27,499.00         บริษัท ชัชรีย์ โฮลด้ิง จ ากัด 27,499.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 93/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณ 25,680.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท รางวัลไทย จ ากัด 25,680.00         บริษัท รางวัลไทย จ ากัด 25,680.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 94/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างโครงการส ารวจความพึงพอใจ 400,000.00           เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 400,000.00      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 400,000.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 95/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 จ้างพิมพ์แสตมป์ 5,920,000.00        เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 5,920,000.00    โรงงานไพ่ 5,920,000.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 96/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน สิงหำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างพิมพ์แสตมป์ 4,125,000.00        เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 4,125,000.00    โรงงานไพ่ 4,125,000.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 97/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 จ้างท าโล่ จ านวน ๖ อัน 292,076.15           เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด 292,076.15      บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด 292,076.15      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 98/2563
(มหาชน) (มหาชน) ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณ 26,964.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด 26,964.00         บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด 26,964.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 99/2563
วัตถุเจือปน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 จ้างซ่อมอุปกรณ์ภายในห้องท างาน 38,841.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 38,841.00         บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 38,841.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 100/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 จ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร 15,515.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 15,515.00         บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 15,515.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 101/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน สิงหำคม 2563

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
11 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 890,775.00           เฉพาะเจาะจง โรงงานไพ่ 890,775.00      โรงงานไพ่ 890,775.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 102/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน สิงหำคม 2563
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 สัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการการศึกษาแนวทางการ       4,995,100.00 4,995,100.00     เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขท่ี 85/2563
ควบคุมการบริโภคยาสูบ ด้วยภาษีสรรพสามิต และย่ืนเอกสารครบถ้วน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563
ท่ีเหมาะสม ถูกต้อง

2 สัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์ 4,975,000.00      5,000,000.00     เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขท่ี 86/2563
การจัดเก็บภาษ๊ สรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ และย่ืนเอกสารครบถ้วน ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2563
2564 - 2568) ถูกต้อง

3 โครงการติดต้ังระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์ 1,740,000.00      1,759,000.00     คัดเลือก บริษัท ยูนิต้ี โฟกัส จ่ากัด บริษัท ยูนิต้ี โฟกัส จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขท่ี 94/2563
ส่ือสารทางไกล ส่าหรับสายการผลิตท่ีมีการเพ่ิมเติม และย่ืนเอกสารครบถ้วน ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563
รายบริษัท ไทย สฟิริท อินดัสทรี จ่ากัด ถูกต้อง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต
วันท่ี 1 สิงหำคม 2563 - 31 สิงหำคม 2563
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