
ท่ี เลขท่ีใบส่ัง ผู้ว่าจ้าง รายการ จ านวน
เดือน ตุลาคม 2562

1 121/2562 ส่วนบริหารการพัสดุ 1.ใบเสร็จรับเงินแบบปรุกลาง                                                500,000 ฉบับ
ลว. 12 ก.ย.62 ส านักบริหารการคลังและรายได้ 2.สส.1/29 สมุดลงเวลาปฎิบัติราชการ                                      1,000 เล่ม

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 3.สส.1/36 บัญชีของกลางในคดีอาญา                                   200 เล่ม
4.ปกลับมาก                                                                            3,000 ฉบับ
5.แฟ้มเก็บเอกสารผู้เสียภาษีสรรพสามิต                                       5,000 แฟ้ม
6.ปกเสนอเซ็นต์ ขนาด A3 (สีเขียว)                                              4,000 ปก

2 P016207-00150 องค์การสวนสัตว์ จัดพิมพ์กระดาษหัวองค์การสวนสัตว์                                             10,000        
ลว. 2/7/2562

3

1/2563 ลว. 3 ต.ค.62 ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์ 
ส านักบริหารการคลังและรายได้
 กรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง

1. พิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราผสม ดวงเปล่า (ไม่ปรุ) ขนาดดวงแสตมป์
 1.5 x 11.1 ซม. (สัญญา 89/2562) มาพิมพ์ค าว่า "28 ดีกรี 0.175 ลิตร" ทางชาย
แสตมป์ด้านขวาด้วยหมึกสีด า จ านวน 300,000 ดวง

 300,000 ดวง

2. พิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราผสม ดวงเปล่า (ไม่ปรุ) ขนาดดวงแสตมป์
 1.5 x 11.1 ซม. (สัญญา 89/2562) มาพิมพ์ค าว่า "35 ดีกรี 0.300 ลิตร" ทางชาย
แสตมป์ด้านขวาด้วยหมึกสีด า จ านวน 700,000 ดวง  700,000 ดวง

เดือน พฤศจิกายน 2562
4 ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์ 1.พิมพ์แก้ไขสุราในประเทศ ชนิดสุราผสม 35 ดีกรี 0.345 ลิตร (ไม่ปรุ) 

ส านักบริหารการคลังและรายได้ ขนาดดวงแสตมป์ 1.5 x 11.1 เซนติเมตร (สัญญาเลขท่ี 87/2562 ) โดยคาดทับ
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ค าว่า "35 ดีกรี 0.345 ลิตร" ทางชายแสตมป์ด้านขวาของดวงแสตมป์ด้วยหมึกสีด า 1,700,000 ดวง

2. พิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราผสม ดวงเปล่า (ไม่ปรุ) ขนาดดวงแสตมป์
 2.0 x 14.8 ซม. (สัญญา 89/2562) มาพิมพ์ค าว่า "40 ดีกรี 1.000 ลิตร" ทางชาย
แสตมป์ด้านขวาด้วยหมึกสีด า 960,000 ดวง

เดือน กุมภาพันธ์ 2563
5 3/2563 ลว. 12 ก.พ.63 ส านักบริหารการคลังและรายได้ แบบพิมพ์กรม 12 แบบ 12 แบบ

เดือน มีนาคม 2563
6 PO-6303-0050 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ฉลากแอลกอฮอล์ แปลงสภาพสูตร จุ 200 ลิตร มีตราวัตถุไวไฟ 10,000 แผ่น
7 po-6303-0050/ 9 มี.ค.63 การยางแห่งประเทศไทย แผ่นพับโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา 300,000 แผ่น

เดือน พฤษภาคม 2563
8 63/2563 ลว. 1 พ.ค.63 ส านักบริหารการคลังและรายได้ แบบพิมพ์กรม จ านวน 3 รายการ 3 แบบ

9 69/2563 ลว. 18 พ.ค.63 กรมสรรพสามิต 
คู่มือประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
(ไทย-อังกฤษ) 900 เล่ม

เดือน มิถุนายน 2563
10 1081/2563 ลว. 25 มิ.ย.63 คุณเกษราภรณ์  อ่อนทอง คู่มือการปฏิบัติตัวในการป้องกันอาการโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ส าหรับเด็ก 100 เล่ม

13/2563 ลว. 18 พ.ย.62

สรุปจ านวนใบส่ังจ้างแบบพิมพ์ท่ัวไป ปีงบประมาณ 2563



ท่ี เลขท่ีใบส่ัง ผู้ว่าจ้าง รายการ จ านวน 
เดือน ตุลาคม 2562

1 3/2563 ลว. 25 ต.ค.62 ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์ 1.จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เคร่ืองด่ืม 23,640,000 ดวง
ส านักบริหารการคลังและรายได้ส าหรับเคร่ืองด่ืมท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น (ดวง)

เดือน มิถุนายน 2563
2 73/2563 ลว 10 มิ.ย.63 ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์ พิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบฯ ขนาดบรรจุต้ังแต่ 20127,500,000 ดวง

ส านักบริหารการคลังและรายได้กรัมข้ึนไป ปีงบประมาณ 2563
3 76/2563 ลว. 15 มิ.ย.63ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์ พิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เคร่ืองด่ืมส าหรับเคร่ืองด่ืม40,000,000 ดวง

ส านักบริหารการคลังและรายได้ท่ีผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ปีงบ 2563 

สรุปจ านวนใบส่ังจ้างส่ิงพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ปีงบประมาณ 2563



ท่ี เลขท่ีใบส่ัง ผู้ว่าจ้าง รายการ จ านวน 
เดือน กันยายน 2562

1  ลว. 25 ก.ย.62 นายภัทรพิสิฐ สังขทัต ณ อยุธยา ไพ่ป๊อกกระดาษช าร่วยงานแต่งงาน 600 ส ารับ
2 2035146043 ลว. 27 ก.ย.62 บริษัท คิง เพาเวอร์ แท๊กซ์ฟรี จ ากัด ไพ่ป๊อกกระดาษมวยไทยชาย 576 ส ารับ

ไพ่ป๊อกกระดาษมวยไทยหญิง 432 ส ารับ
เดือน พฤศจิกายน 2562

3 2035147064 ลว. 4 พ.ย.62 บริษัท คิง เพาเวอร์ แท๊กซ์ฟรี จ ากัด ไพ่ป๊อกกระดาษมวยไทยชาย 432 ส ารับ
ไพ่ป๊อกกระดาษมวยไทยหญิง 432 ส ารับ

เดือน มกราคม 2563
4  ลว. 8 ม.ค.63 ร าไพพรรณ รักประดิษฐ์ ไพ่ป๊อกกระดาษมวยไทยชาย 3 ส ารับ

ไพ่ป๊อกกระดาษมวยไทยหญิง 3 ส ารับ
5 2035149478 ลว. 23 ม.ค.63 บริษัท คิง เพาเวอร์ แท๊กซ์ฟรี จ ากัด ไพ่ป๊อกกระดาษมวยไทยชาย 432 ส ารับ

ไพ่ป๊อกกระดาษมวยไทยหญิง 432 ส ารับ
เดือน กุมภาพันธ์ 2563

6  ลว. 6 ก.พ.63 พนารัตน์ กระปุกนาค ไพ่ป๊อกกระดาษมวยไทยชาย 1 ส ารับ
ไพ่ป๊อกกระดาษมวยไทยหญิง 1 ส ารับ

7  ลว. 18 ก.พ.63 ชัชชญา  พงศ์สุจริตกุล ไพ่ป๊อกกระดาษมวยไทยชาย 1 ส ารับ
ไพ่ป๊อกกระดาษมวยไทยหญิง 1 ส ารับ

8  ลว. 4 มี.ค.63 ร าไพพรรณ รักประดิษฐ์ ไพ่ป๊อกกระดาษมวยไทยชาย 10 ส ารับ
ไพ่ป๊อกกระดาษมวยไทยหญิง 10 ส ารับ

สรุปจ านวนใบส่ังจ้างไพ่นอกสัมปทาน ปีงบประมาณ 2563




