
แบบ สขร.1

1 ค่าสาธารณูปโภค ส านัก 8 อาคารเบญ็จมาศ 45,540.81         ตกลงราคา บริษทั เบญ็จมาศ จ ากัด 
เสนอราคา 45,540.81 บาท

บริษทั เบญ็จมาศ จ ากัด 
เสนอราคา 45,540.81 บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

2
ค่าจัดซ้ือดินและต้นโมก 
ส านักงานซอยราชครู

3,320.00          ตกลงราคา ร้านกิ่งคูณการเกษตร  
เสนอราคา 3,320.- บาท

ร้านกิ่งคูณการเกษตร  
เสนอราคา 3,320.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

3 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาลิฟท์ 50,525.40         ตกลงราคา
บริษทั โอทสิ เอเลเวเทอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 50,525.40 บาท

บริษทั โอทสิ เอเลเวเทอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 50,525.40 บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

4 จัดซ้ือวสัดุซ่อมบ ารุง กรณีจ าเปน็เร่งด่วน 1,740.00          ตกลงราคา ร้านโชคชัยฮาร์ดแวร์ 
เสนอราคา 1,740.- บาท

ร้านโชคชัยฮาร์ดแวร์ 
เสนอราคา 1,740.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

5 จัดซ้ือธงชาติ กรณีจ าเปน็เร่งด่วน 720.00             ตกลงราคา ร้านธงชาติธปิไตย  
เสนอราคา 720.- บาท

ร้านธงชาติธปิไตย  
เสนอราคา 720.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

6 จัดจ้างตีเส้นพื้นจราจรภายใน สขช. 46,000.00         ตกลงราคา นายปญัจรัตน์  บญุฤทธิ์
เสนอราคา 46,000.- บาท

นายปญัจรัตน์  บญุฤทธิ์
เสนอราคา 46,000.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

7 จัดซ้ือวสัดุซ่อมบ ารุง กรณีจ าเปน็เร่งด่วน 5,660.00          ตกลงราคา ร้านไทห้ลี เสนอราคา 5,660.- บาท ร้านไทห้ลี เสนอราคา 5,660.- บาท
รายการที่เสนอถูกต้อง

ตรงตามที่ก าหนด

8
ค่าสาธารณูปโภค ส านัก 11
อาคารเบญ็จมาศ

41,421.31         ตกลงราคา บริษทั เบญ็จมาศ จ ากัด 
เสนอราคา 41,421.31 บาท

บริษทั เบญ็จมาศ จ ากัด 
เสนอราคา 41,421.31 บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

9 จ้างซ่อมรถยนต์ อีซูซุ ส านัก 4 9,310.07          ตกลงราคา บริษทั อีซูซุอึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ จ ากัด
เสนอราคา 9,310.07 บาท

บริษทั อีซูซุอึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ จ ากัด
เสนอราคา 9,310.07 บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

10 จ้างซ่อมรถยนต์ โตโยต้า ส านัก 3 18,337.66         ตกลงราคา
บริษทั โตโยต้านครพนม(1992) 
ผู้จ าหน่ายโตโยต้าจ ากัด
เสนอราคา 18,337.66 บาท

บริษทั โตโยต้านครพนม(1992) 
ผู้จ าหน่ายโตโยต้าจ ากัด
เสนอราคา 18,337.66 บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2558
ส านักขา่วกรองแห่งชาติ
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11 จ้างซ่อมรถยนต์ โตโยต้า ส านัก 10 12,948.07         ตกลงราคา บริษทั วรจักรยนต์ จ ากัด
เสนอราคา 12,948.07 บาท

บริษทั วรจักรยนต์ จ ากัด
เสนอราคา 12,948.07 บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

12 จ้างซ่อมรถยนต์ โตโยต้า ส านัก 3 15,615.58         ตกลงราคา บริษทั โตโยต้าเมืองเลย จ ากัด
เสนอราคา 15,615.58 บาท

บริษทั โตโยต้าเมืองเลย จ ากัด
เสนอราคา 15,615.58 บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

13 จ้างซ่อมรถยนต์ โตโยต้า ส านัก 4 5,136.00          ตกลงราคา หจก.มานิตย์การยาง
เสนอราคา 5,136.- บาท

หจก.มานิตย์การยาง
เสนอราคา 5,136.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

14 จ้างซ่อมรถยนต์ โตโยต้า ส านัก 10 34,575.98         ตกลงราคา บริษทั วรจักรยนต์ จ ากัด
เสนอราคา 34,575.98 บาท

บริษทั วรจักรยนต์ จ ากัด
เสนอราคา 34,575.98 บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

15 จัดซ้ือยางรถยนต์โตโยต้า ส่วนกลาง 13,600.00         ตกลงราคา หจก.เรมี่การยาง
เสนอราคา 13,600.- บาท

หจก.เรมี่การยาง
เสนอราคา 13,600.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

16 จ้างซ่อมรถยนต์ โตโยต้า ส่วนกลาง 6,246.66          ตกลงราคา บริษทั วรจักรยนต์ จ ากัด
เสนอราคา 6,246.66 บาท

บริษทั วรจักรยนต์ จ ากัด
เสนอราคา 6,246.66 บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

17 ซ้ือยางรถยนต อีซูซุ ส านัก 5 13,490.00         ตกลงราคา บริษทั บริดจ์สโตนเซลล์(ประเทศไทย)
 จ ากัด เสนอราคา 13,490 บาท

บริษทั บริดจ์สโตนเซลล์(ประเทศไทย)
 จ ากัด เสนอราคา 13,490 บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

18 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ส านัก 7 4,922.00          ตกลงราคา หจก.วชิระแอร์ อีควพิเม้นท์
เสนอราคา 4,922.- บาท

หจก.วชิระแอร์ อีควพิเม้นท์
เสนอราคา 4,922.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

19 จ้างร้ือเคร่ืองปรับอากาศ สบง.สอ. 3,531.00          ตกลงราคา หจก.วชิระแอร์ อีควพิเม้นท์
เสนอราคา 3,531.- บาท

หจก.วชิระแอร์ อีควพิเม้นท์
เสนอราคา 3,531.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

20 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ส านัก 11 3,424.00          ตกลงราคา หจก.วชิระแอร์ อีควพิเม้นท์
เสนอราคา 3,424.- บาท

หจก.วชิระแอร์ อีควพิเม้นท์
เสนอราคา 3,424.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

21 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ศทส. 2,675.00          ตกลงราคา หจก.วชิระแอร์ อีควพิเม้นท์
เสนอราคา 2,675.- บาท

หจก.วชิระแอร์ อีควพิเม้นท์
เสนอราคา 2,675.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

22
จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ส านัก 10 ส่วน 
รปภ.4

3,424.00          ตกลงราคา หจก.วชิระแอร์ อีควพิเม้นท์
เสนอราคา 3,424.- บาท

หจก.วชิระแอร์ อีควพิเม้นท์
เสนอราคา 3,424.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด
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23 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ส านัก 10 749.00             ตกลงราคา หจก.วชิระแอร์ อีควพิเม้นท์
เสนอราคา 749.- บาท

หจก.วชิระแอร์ อีควพิเม้นท์
เสนอราคา 749.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

24 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ ศทส. 8,988.00          ตกลงราคา หจก.วชิระแอร์ อีควพิเม้นท์
เสนอราคา 8,988.- บาท

หจก.วชิระแอร์ อีควพิเม้นท์
เสนอราคา 8,988.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

25 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ (หลอดตะเกียบ) 4,280.00          ตกลงราคา บริษทั แสงศรีปทมุซัพพลาย จ ากัด 
เสนอราคา 4,280.- บาท

บริษทั แสงศรีปทมุซัพพลาย จ ากัด 
เสนอราคา 4,280.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

26
จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับท าปล๊ักไฟปั๊มลม 
กรณีเร่งด่วน

192.00             ตกลงราคา บริษทั นิวสยามพฒันา (1991) จ ากัด 
เสนอราคา 192.- บาท

บริษทั นิวสยามพฒันา (1991) จ ากัด 
เสนอราคา 192.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

27
จ้างเหมาบริการเดินทางไปศึกษารวบรวม
ข้อมูลในภมูิภาคโครงการพระราชด าริและ
ชายแดนประเทศเพื่อนบา้น (บมช.) รุ่นที่ 7

1,529,200.00     พเิศษ
บริษทั โดม ฮอลิเดย์ แทรเวลิ เซอร์วสิ
 จ ากัด เสนอราคา 1,529,200.- บาท

บริษทั โดม ฮอลิเดย์ แทรเวลิ เซอร์วสิ
 จ ากัด เสนอราคา 1,529,200.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

28 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 6 รายการ 22,609.10         ตกลงราคา บริษทั แสงศรีปทมุซัพพลาย จ ากัด 
เสนอราคา 22,609.10 บาท

บริษทั แสงศรีปทมุซัพพลาย จ ากัด 
เสนอราคา 22,609.10 บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

29 จัดท าเข็มวทิยฐานะ จ านวน 2 รายการ 103,160.00       พเิศษ
บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 103,160.- บาท

บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 103,160.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

30 จัดซ้ือวสัดุงานบา้น จ านวน 1 รายการ 9,861.12          ตกลงราคา
ร้านสินสยาม 
เสนอราคา 9,861.12 บาท

ร้านสินสยาม 
เสนอราคา 9,861.12 บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

31 จัดท าตรายาง จ านวน 18 อัน 2,140.00          ตกลงราคา
ร้านสหบล็อกตรายาง 
เสนอราคา 2,140.- บาท

ร้านสหบล็อกตรายาง 
เสนอราคา 2,140.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

32 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 40 รายการ 343,327.43       พเิศษ
บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด
 เสนอราคา 343,327.43 บาท

บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด
 เสนอราคา 343,327.43 บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

บริษทั ออฟฟศิ ไดเรคท ์จ ากัด 
เสนอราคา 346,027.30.- บาท

บริษทั ออฟฟศิ ไดเรคท ์จ ากัด 
เสนอราคา 346,027.30.- บาท

33 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 9,416.00          ตกลงราคา
บริษทั ออฟฟศิ ไดเรคท ์จ ากัด 
เสนอราคา 9,416.- บาท

บริษทั ออฟฟศิ ไดเรคท ์จ ากัด 
เสนอราคา 9,416.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด
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34 จัดท าตรายาง ส านัก 3 จ านวน 2 อัน 450.00             ตกลงราคา
ร้านสหบล็อกตรายาง 
เสนอราคา 450.- บาท

ร้านสหบล็อกตรายาง 
เสนอราคา 450.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

35 จัดซ้ือหลอดฉายภาพของเคร่ือง Projector 14,263.10         ตกลงราคา
บริษทั เอส เอส บ ีโซลูชั่น จ ากัด
เสนอราคา 14,263.10.- บาท

บริษทั เอส เอส บ ีโซลูชั่น จ ากัด
เสนอราคา 14,263.10.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด

จัดซ้ือครุภณัฑ์ ส านัก 10 จ านวน 3 รายการ 777,000.00       พเิศษ รวมราคา 273,324.- บาท

1. แบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองตรวจไอระเหย
วตัถุระเบดิ รุ่น Sabre 4000 จ านวน 1 
หม้อ

บริษทั แอปเปลิ ไซเอ็นทฟิคิ จ ากัด
เสนอราคา 21,400.- บาท

บริษทั แอปเปลิ ไซเอ็นทฟิคิ จ ากัด
เสนอราคา 21,400.- บาท

เสนอราคาต่ าสุด 
รายการที่เสนอถูกต้อง

ตรงตามที่ก าหนด

2. แบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองหาวงจรไฟฟา้
อิเล็กทรอนิกส์ (Non Linear NJE4000) 
จ านวน 4 หม้อ

บริษทั แอปเปลิ ไซเอ็นทฟิคิ จ ากัด
เสนอราคา 88,000.- บาท

บริษทั แอปเปลิ ไซเอ็นทฟิคิ จ ากัด
เสนอราคา 88,000.- บาท

เสนอราคาต่ าสุด 
รายการที่เสนอถูกต้อง

ตรงตามที่ก าหนด

3. กล้องงูตรวจสอบวตัถุต้องสงสัยในพื้นที่
แคบ จ านวน 1 กล้อง บริษทั แมคเทค ซิสเต็ม จ ากัด

เสนอราคา 163,924.- บาท
บริษทั แมคเทค ซิสเต็ม จ ากัด
เสนอราคา 163,924.- บาท

เสนอราคาต่ าสุด 
รายการที่เสนอถูกต้อง

ตรงตามที่ก าหนด

37
จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
จ านวน 10 รายการ

5,811,000.00     ประกวดราคา
1. บริษทั เอส เอส บ ีโซลูชั่น จ ากัด 
เสนอราคา 5,655,000.- บาท

บริษทั เอส เอส บ ีโซลูชั่น จ ากัด
เสนอราคา 5,655,000.- บาท

เสนอราคาต่ าสุด 
รายการที่เสนอถูกต้อง

ตรงตามที่ก าหนด

1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 121 เคร่ือง

2. บริษทั เดอะแพรคทเิคิลโซลูชั่น 
จ ากัด เสนอราคา 5,725,000.- บาท

2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล GIS เชิงกราฟฟกิ 
จ านวน 10 เคร่ือง

3. บริษทั ออลเน็ตเวอร์ก จ ากัด เสนอ
ราคา 5,761,000.- บาท

3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 50 
เคร่ือง

36



ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิ 

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีการจัดซ้ือ/ 
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

4. เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิด
เลเซอร์ จ านวน 23 เคร่ือง

5. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ขาวด าแบบ 
Network จ านวน 20 เคร่ือง

6. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์สีแบบ Network
 จ านวน 20 เคร่ือง

7. เคร่ืองสแกนเนอร์ จ านวน 10 เคร่ือง

8. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 
จ านวน 10 เคร่ือง

38 จัดซ้ือชุดเคร่ืองรับสัญญาณความถี่สูง HF 
และชุดโปรแกรมควบคุมชุดเคร่ืองรับ
สัญญาณความถี่สูง จ านวน 1 ชุด

4,600,000.00     พเิศษ
บริษทั บางนาไพศาล จ ากัด 
เสนอราคา 4,600,000.- บาท

บริษทั บางนาไพศาล จ ากัด 
เสนอราคา 4,600,000.- บาท

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตรงตามที่ก าหนด


