


แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือกระเป๋าเอกสาร 82,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแตมมิซต์ จ ากัด 82,500.00 บริษัท สแตมมิซต์ จ ากัด 82,500.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 7 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

2 ซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้า 344,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน 344,540.00 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน 344,540.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2563
แมเนจเมนท์ จ ากัด แมเนจเมนท์ จ ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 7 มกราคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

3 ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ 15,065.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 15,065.60     บริษัท เอช.บี.มอร์ จ ากัด 15,065.60       การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 7 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

4 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบ 69,871.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน จ ากัด 69,871.00 บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน จ ากัด 69,871.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2563
การฝึกอบรม ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 13 มกราคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 235,379.67 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลาย 235,379.67 หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลาย 235,379.67 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 16 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มกรำคม 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 221,918.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน จ ากัด 221,918.00 บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน จ ากัด 221,918.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2563

การฝึกอบรม ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 20 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 244,698.30 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 244,698.30 หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 244,698.30 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 26/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

8 ซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ี 18,361.20       เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลาย 18,361.20     หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลาย 18,361.20       การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 27/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 23 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

9 ซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน 38,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์แอนด์เจ บิสสิเนส 38,520.00 หจก. อาร์แอนด์เจ บิสสิเนส 38,520.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2563
คอร์ปอเรช่ัน คอร์ปอเรช่ัน ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 มกราคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

10 ซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 63,986.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลาย 63,986.00 หจก. โทเทิลท็อป ซัพพลาย 63,986.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มกรำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑          

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
11 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลืองทาง 483,522.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บซิสเต็มท์ จ ากัด 483,522.30 บริษัท แล็บซิสเต็มท์ จ ากัด 483,522.30 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30/2563

วิทยาศาสตร์ ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

12 ซ้ือเอกสารประกอบ 39,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน จ ากัด 39,240.00 บริษัท ไอทีซี อีโวลูช่ัน จ ากัด 39,240.00 การจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2563
การฝึกอบรม ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 31 มกราคม 2563

ขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง

  

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือประจ ำเดือน มกรำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จ้างเปล่ียนลูกลอยและท่อน ้าประปา 14,490.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.บี.มอร์ จ้ากัด 14,490.00         บริษัท เอช.บี.มอร์ จ้ากัด 14,490.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 27/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 7 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

2 จ้างซ่อมบ้ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 144,664.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทิส 895 จ้ากัด 144,664.00      บริษัท โฟทิส 895 จ้ากัด 144,664.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 28/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

3 จ้างข้าราชการเกษียณ 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสุลิต เป่ียมวิไล 180,000.00      นายสุลิต เป่ียมวิไล 180,000.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

4 จ้างท้าตรายาง 35,940.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทักษิณดีไซน์ ๒๐๑๖ 35,940.00         ร้านทักษิณดีไซน์ ๒๐๑๖ 35,940.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 31/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 21 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

5 จ้างด้าเนินการสอบแข่งขันข้าราชการ 674,500.00           เฉพาะเจาะจง ม.ธรรมศาสตร์ 674,500.00      ม.ธรรมศาสตร์ 674,500.00      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 32/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มกรำคม 2563
กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

รำคำท่ีเสนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ีเสนอผู้เสนอรำคำวิธีซ้ือ/จ้ำงงำนจัดจ้ำง



แบบ สขร.๑

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยฯ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
6 จ้างซ่อมเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน 14,550.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.บี.มอร์ จ้ากัด 14,550.00         บริษัท เอช.บี.มอร์ จ้ากัด 14,550.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 33/2563

ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 28 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

7 จ้างย้ายท่ีตั งแท่นบูชา 468,102.03           เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์กุล จ้ากัด 468,102.03      บริษัท พันธ์กุล จ้ากัด 468,102.03      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 34/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

8 จ้างปรับปรุงแท่นบูชา 483,182.58           เฉพาะเจาะจง หจก. ภูนลิน การช่าง 483,182.58      หจก. ภูนลิน การช่าง 483,182.58      การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 35/2563
ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 30 มกราคม 2563
ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

9 จ้างซ่อมลิฟต์ 94,053.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันยู เอลลิเวเตอร์ 94,053.00         บริษัท ซันยู เอลลิเวเตอร์ 94,053.00         การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 36/2563
(ประเทศไทย) จ้ากัด (ประเทศไทย) จ้ากัด ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ ลงวันท่ี 31 มกราคม 2563

ขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง

งำนจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือน มกรำคม 2563

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีเสนอ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ี

จะซ้ือจะจ้ำง
รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 สัญญาเช่ารถยนต์ จ านวน 108 คัน      134,511,840.00 185,091,000.00     คัดเลือก บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จ ากัด บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  41/2563

และยื นเอกสารครบถ้วน ลงวันที  31 มกราคม 2563
ถูกต้อง

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