


ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 275,418.00 เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 275,418.00 หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 275,418.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/2563

ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 14 เมษำยน 2563
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

2 ซ้ืออุโมงค์ฉีดฆ่ำไวรัสโคโรน่ำ 497,550.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แรพพิค แอคช่ัน  497,550.00 บริษัท แรพพิค แอคช่ัน  497,550.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 62/2563
เทคโนโลยี จ ำกัด เทคโนโลยี จ ำกัด ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 15 เมษำยน 2563

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

3 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำหรับห้องสมุด 145,894.50        เฉพำะเจำะจง หจก. อำร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 145,894.50   หจก. อำร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส 145,894.50     กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/2563
คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 16 เมษำยน 2563

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ อุปกรณ์ และอะไหล่ 48,257.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เจ.เจ.เค ส่ือสำร 48,257.00 หจก. เจ.เจ.เค ส่ือสำร 48,257.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 64/2563
วิทยุส่ือสำร ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 24 เมษำยน 2563

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

5 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทำง 492,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ำกัด 492,200.00 บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ำกัด 492,200.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65/2563
วิทยำศำสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2563

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน เมษำยน 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้ำงโครงกำรจัดหำอุปกรณ์ส ำหรับ 479,681.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน จ ำกัด 479,681.00 บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน จ ำกัด 479,681.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 66/2563

ผลิต Low Cost Digital ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2563
Multimedia&Digital ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง
Content

7 ซ้ืออะไหล่ของเคร่ืองวิทยุส่ือสำร 48,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ 48,150.00 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ 48,150.00 กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 67/2563
เทคโนโลยี จ ำกัด เทคโนโลยี จ ำกัด ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2563

ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

8 ซ้ืออะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ 131,599.30        เฉพำะเจำะจง หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 131,599.30   หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลำย 131,599.30     กำรจัดซ้ือวิธีเฉพำะเจำะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 68/2563
ให้เชิญผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพ ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2563
ขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน เมษำยน 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่และบ ารุงรักษา 111,815.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทิส 895 จ ากัด 111,815.00      บริษัท โฟทิส 895 จ ากัด 111,815.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 54/2563

เคร่ืองปรับอากาศ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 2 เมษายน 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 จ้างโครงการปรับปรุงระบบงานรับเงิน 300,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันนัล คอมพิวเตอร์ 300,000.00      บริษัท โปรเฟสช่ันนัล คอมพิวเตอร์ 300,000.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 55/2563
รายได้เพ่ือรองรับบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 15 เมษายน 2563
ของกรมศุลกากร ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถหน่วยปฏิบัติการ 19,951.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 19,951.00         บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 19,951.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 56/2563
เคล่ือนท่ี ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 15 เมษายน 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 จ้างซ่อมเคร่ืองริโซกราฟ 15,725.79             เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 15,725.79         บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 15,725.79         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 57/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 เมษายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 188,320.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 188,320.00      บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 188,320.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 58/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 เมษายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน เมษำยน 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างซ่อมระบบควบคุมความเย็นห้องเย็น 19,955.50             เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 19,955.50         บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จ ากัด 19,955.50         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 59/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 19 เมษายน 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร 154,080.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 154,080.00      บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์  การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 60/2563
เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองมือวิเคราะห์หาปริมาณ 2,675.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 2,675.00           บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 2,675.00           การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 61/2563
โปรตีนในเคร่ืองด่ืมน้ าผลไม้ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 29 เมษายน 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน เมษำยน 2563

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 สัญญาซ้ือขายผงหมึกส าหรับใช้กับเคร่ืองพิมพ์        48,987,810.00 49,133,000.00       e-bidding บริษัท กนกสิน เอ็กซปอร์ต อิมปอร์ต จ ากัด บริษัท กนกสิน เอ็กซปอร์ต อิมปอร์ต จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 63/2563

คอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ และย่ืนเอกสารครบถ้วน ลงวันท่ี 15 เมษายน 2563
ถูกต้อง

2 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาและติดต้ัง 28,377,000.00       28,465,000.00       คัดเลือก บริษัท ฟินิกซ์ คอร์ปเอเซีย จ ากัด บริษัท ฟินิกซ์ คอร์ปเอเซีย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 65/2563
ระบบควบคุมการส่งน้ ามันไปจ าหน่าย และย่ืนเอกสารครบถ้วน ลงวันท่ี 1 เมษายน 2563
ต่างประเทศ คลังน้ ามันบางจาก บางประอิน ถูกต้อง
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

3 สัญญาจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ 10,000,000.00       6,818,040.00         บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ค จ ากัด บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ค จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 66/2563
แก่ประชาชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ และย่ืนเอกสารครบถ้วน ลงวันท่ี 13 เมษายน 2563
ภาษีสรรพสามิตตามแผนปฏิรูปประเทศไทย ถูกต้อง

4 สัญญาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภท 49,534,000.00       49,534,000.00       บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ ากัด บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 67/2563
แสตมป์สุราส าหรับสุราท่ีผลิตใน และย่ืนเอกสารครบถ้วน ลงวันท่ี 21 เมษายน 2563
ราชอาณาจักร และแสตมป์สุราส าหรับสุรา ถูกต้อง
ท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ กรมสรรพสำมิต
วันท่ี 1 เมษำยน 2563 - 30 เมษำยน 2563
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