แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
วันที.่ ...........เดือน............................พ.ศ.....................
วงเงินที่จะซื้อ ราคา
วิธีการ
ผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจ้าง
กลาง จัดซื้อ/จัดจ้าง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่เสนอ
โดยสังเขป
84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ ถูกต้องตรง
1 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Excel for Database
and Special Functions
ตามที่กาหนด
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เสนอราคา 84,000.00 บาท
ราคา
84,000.00 บาท
10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิระแอร์ อีควิพเม้นท์
ถูกต้องตรง
2 จ้างซ่อมบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ ส.6
หจก.วชิระแอร์ อีควิพเม้นท์
ตามที่กาหนด
เสนอราคา 10,486.00 บาท
ราคา
10,486.00 บาท
9,737.00 9,737.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิระแอร์ อีควิพเม้นท์
ถูกต้องตรง
3 จ้างซ่อมบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ ส.8
หจก.วชิระแอร์ อีควิพเม้นท์
ตามที่กาหนด
เสนอราคา 9,737.00 บาท
ราคา
9,737.00 บาท
ถูกต้องตรง
4 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ตู้โตโยต้า ทะเบียน
7,334.85 7,334.85 เฉพาะเจาะจง บจ.วรจักร์ยนต์
บจ.วรจักร์ยนต์
ฮร 2549 กทม.
ตามที่กาหนด
เสนอราคา 7,334.85 บาท
ราคา
7,334.85 บาท
จ้
า
งซ่
อ
มบ
ารุ
ง
รถยนต์
โ
ตโยต้
า
ทะเบี
ย
น
ถูกต้องตรง
5
6,919.69 6,919.69 เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น (ลาปาง)
บจ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น (ลาปาง)
ตามที่กาหนด
ฎฎ 4430 กทม.
เสนอราคา 6,919.69 บาท
ราคา
6,919.69 บาท
6 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน
10,153.34 10,153.34 เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าสระแก้ว ผู้จาหน่ายโตโยต้า บจ.โตโยต้าสระแก้ว ผู้จาหน่ายโตโยต้า ถูกต้องตรง
กข 5284 สก.
ตามที่กาหนด
เสนอราคา 10,153.34 บาท
ราคา
10,153.34 บาท
จ้
า
งซ่
อ
มบ
ารุ
ง
รถยนต์
โ
ตโยต้
า
ทะเบี
ย
น
ถูกต้องตรง
7
38,728.28 38,728.28 เฉพาะเจาะจง บจ.วรจักร์ยนต์
บจ.วรจักร์ยนต์
สศ 4592 กทม.
ตามที่กาหนด
เสนอราคา 38,728.28 บาท
ราคา
38,728.28 บาท
ถูกต้องตรง
8 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน
17,974.93 17,974.93 เฉพาะเจาะจง บจ.วรจักร์ยนต์
บจ.วรจักร์ยนต์
ฮข 7311 กทม.
ตามที่กาหนด
เสนอราคา 17,974.93 บาท
ราคา
17,974.93 บาท
9 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน
9,194.51 9,194.51 เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าระนอง ผู้จาหน่ายโตโยต้า บจ.โตโยต้าระนอง ผู้จาหน่ายโตโยต้า ถูกต้องตรง
กจ 4959 สฎ
ตามที่กาหนด
เสนอราคา 9,194.51 บาท
ราคา
9,194.51 บาท
ถูกต้องตรง
10 จ้างซ่อมบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ ส.5
11,663.00 11,663.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิระแอร์ อีควิพเม้นท์
หจก.วชิระแอร์ อีควิพเม้นท์
ตามที่กาหนด
เสนอราคา 11,663.00 บาท
ราคา
11,663.00 บาท
5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ซิสเต็ม บจ.เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ซิสเต็ม ถูกต้องตรง
11 จ้างซ่อมเครือ่ งพิมพ์
ตามที่กาหนด
เสนอราคา 5,885.00 บาท
ราคา
5,885.00 บาท

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หมายเหตุ
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 061/2562
ลว. 6 ธ.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่ 062/2562
ลว. 4 ธ.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่ 063/2562
ลว. 4 ธ.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่ 064/2562
ลว. 11 ธ.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่ 065/2562
ลว. 11 ธ.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่ 066/2562
ลว. 17 ธ.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่ 067/2562
ลว. 17 ธ.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่ 068/2562
ลว. 17 ธ.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่ 069/2562
ลว. 21 ธ.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่ 070/2562
ลว. 24 ธ.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่ 071/2562
ลว. 24 ธ.ค. 61

-

2

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
วันที.่ ...........เดือน............................พ.ศ.....................
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

12 จ้างซ่อมเครือ่ งพิมพ์
13 ซื้อวารสารแบบออนไลน์ จานวน 3 รายการ
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
15 จ้างวัสดุสานักงานบัตรเหรียญพิทักษ์ฯ
16 ซื้อโอพีพีเทป จานวน 24 ม้วน
17 จ้างทาตรายาง จานวน 12 อัน

วงเงินที่จะซื้อ ราคา
วิธีการ
ผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจ้าง
กลาง จัดซื้อ/จัดจ้าง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่เสนอ
โดยสังเขป
6,527.00 6,527.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ซิสเต็ม บจ.เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ซิสเต็ม ถูกต้องตรง
ตามที่กาหนด
เสนอราคา 6,527.00 บาท
ราคา
6,527.00 บาท
22,050.00 22,050.00 เฉพาะเจาะจง บจ.นิวโนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น
ถูกต้องตรง
บจ.นิวโนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น
ตามที่กาหนด
เสนอราคา 22,050.00 บาท
ราคา
22,050.00 บาท
1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ออฟฟิศไดเรคท์
ถูกต้องตรง
บจ.ออฟฟิศไดเรคท์
ตามที่กาหนด
เสนอราคา 1,498.00 บาท
ราคา
1,498.00 บาท
4,012.50 4,012.50 เฉพาะเจาะจง สานักพิมพ์ ครม.
ถูกต้องตรง
สานักพิมพ์ ครม.
ตามที่กาหนด
เสนอราคา 4,012.50 บาท
ราคา
4,012.50 บาท
898.80 898.80 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์
ร้านอาทรพาณิชย์
ถูกต้องตรง
เสนอราคา
898.80 บาท
ราคา
898.80 บาท
ตามที่กาหนด
1,594.30 1,594.30 เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายางและการพิมพ์
ถูกต้องตรง
หจก.สากลตรายางและการพิมพ์
ตามที่กาหนด
เสนอราคา 1,594.30 บาท
ราคา
1,594.30 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หมายเหตุ
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 072/2562
ลว. 24 ธ.ค. 61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 073/2562
ลว. 28 ธ.ค. 61
-

-

-

-

-

-

