


แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือผ้าขาว-เหลือง และธง 60,348.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ แอนด์ เจ 60,348.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ แอนด์ เจ 60,348.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 88/2563

บิสสิเนส คอร์ปอเรช่ัน บิสสิเนส คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 ซ้ืออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด 23,437.28 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โทเทิลท็อป 23,437.28 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โทเทิลท็อป 23,437.28 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 89/2563
ของเช้ือไวรัส ซัพพลาย ซัพพลาย ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 เช่ารถยนต์ตู้ จ านวน 12 คัน 133,200.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์ ส าเภาเงิน 133,200.00   นางสาวอมรรัตน์ ส าเภาเงิน 133,200.00     การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 90/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 30,923.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 30,923.00 บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 30,923.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 91/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 ซ้ือวัสดุส านักงานจากเงินงบ 79,999.62 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 79,999.62 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 79,999.62 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 92/2563
บริหารกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง สเตช่ันเนอร่ี สเตช่ันเนอร่ี ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบ 215,534.74        เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 215,534.74   บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 215,534.74     การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 93/2563

การอบรมสัมมนา ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 ซ้ือโซดาไฟชนิดน้ า จ านวน ๑ โหล 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 1,350.00 บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 1,350.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 94/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน ๕ รายการ 10,000.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 10,000.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 10,000.00       การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 95/2563
สเตช่ันเนอร่ี สเตช่ันเนอร่ี ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 215,519.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 215,519.40 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 215,519.40 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 96/2563
จ านวน ๘ รายการ สเตช่ันเนอร่ี สเตช่ันเนอร่ี ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,003.15 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โทเทิล ท็อป 7,003.15 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โทเทิล ท็อป 7,003.15 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 97/2563
ซัพพลาย ซัพพลาย ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
11 ซ้ือผงหมึกส าหรับใช้กับเคร่ืองพิมพ์ 197,019.10        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โทเทิล ท็อป 197,019.10   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โทเทิล ท็อป 197,019.10     การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 98/2563

คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย ซัพพลาย ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างเหมาปรับปรุงห้องรองอธิบดี 129,223.90           เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 129,223.90    บริษัท สิริ สิริ จ ากัด 129,223.90    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 82/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จ านวน ๑ งาน 12,840.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ที แอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 12,840.00      บริษัท ที แอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 12,840.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 83/2563
เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลง 499,973.55           เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 499,973.55    บริษัท พันธ์กุล จ ากัด 499,973.55    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 84/2563
และตู้ MDB ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์ จ านวน ๑ งาน 202,500.00           เฉพาะเจาะจง นายอมร พันธ์โกศล 202,500.00    นายอมร พันธ์โกศล 202,500.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 85/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 จ้างซ่อมเคร่ืองหาจุดวาบไฟในน้ ามัน 1,712.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแลปฟลูอิดคอนโทรล จ ากัด 1,712.00        บริษัท ไอแลปฟลูอิดคอนโทรล จ ากัด 1,712.00        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 86/2563
แบบภาคสมทบ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบ 264,825.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 264,825.00    บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 264,825.00    การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 87/2563

เคร่ืองผลิตแก๊ส ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ 8,881.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด 8,881.00        บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด 8,881.00        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 88/2563
โพริไซคลิกอะโรมาติก ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองวิเคราะห์โลหะหนัก 5,350.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จ ากัด 5,350.00        บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จ ากัด 5,350.00        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 89/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 จ้างซ่อมแซมเคร่ือง Penetrometer 6,741.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค 6,741.00        บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค 6,741.00        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 90/2563
อินสตรูเม้นท์ส จ ากัด อินสตรูเม้นท์ส จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองป้ัมน้ า 8,025.00               เฉพาะเจาะจง ร้านกิจประสานเคร่ืองกรองน้ า 8,025.00        ร้านกิจประสานเคร่ืองกรองน้ า 8,025.00        การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 91/2563
แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 สัญญาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ รายการ     24,175,000.00 24,225,000.00   e-bidding บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  81/2563
และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  10 กรกฎาคม 2563
ถูกต้อง

2 สัญญาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื องมือวิเคราะห์สินค้า 4,933,000.00      4,950,000.00     e-bidding บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  82/2563
ประเภทเบียร์ จ านวน ๑ เครื อง และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  10 กรกฎาคม 2563

ถูกต้อง

3 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงเพิ มประสิทธิภาพระบบ 36,559,000.00    36,644,000.00   คัดเลือก บริษัท ฟินิกซ์ คอร์ปเอเซีย จ ากัด บริษัท ฟินิกซ์ คอร์ปเอเซีย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  84/2563
วิทยุสื อสารและการเชื อมโยงข้อมูลกับระบบงาน และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  8 กรกฎาคม 2563
ของส านักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ถูกต้อง

4 สัญญาจ้างโครงการจ้างออกแบบอาคารส านักงาน 9,690,000.00      10,200,000.00   วิธีประกาศ บริษัท อาร์ช ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากัด บริษัท อาร์ช ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  88/2563
บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย เชิญชวนทั วไป และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  23 กรกฎาคม 2563
และอาคารประกอบ ถูกต้อง

5 สัญญาจ้างโครงการซ่อมบ ารุงรักษาระบบด่านชั งน  าหนัก 22,365,000.00    22,365,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จ ากัด บริษัท ซิสทรอนิกส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  89/2563
เพื อควบคุมการส่งออกน  ามันทางบก (รถยนต์) และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  29 กรกฎาคม 2563

ถูกต้อง

      

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563
ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต

วันท่ี 1 กรกฎำคม 2563 - 31 กรกฎำคม 2563
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