แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลาดับ
ที่
1.

2.
3.

4.

5.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จ้างรถตู้โดยสาร จานวน 2 คัน
เดินทาง (ไป-กลับ)
กรุงเทพฯ-จังหวัดพิจิตร-จังหวัด
กาแพงเพชร
ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561
รวม 3 วัน
ของกองศิลปกรรม
จัดจ้างเช่าโกดังเพื่อเก็บหนังสือ
เดือนมิถุนายน 2561
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างตรวจสภาพรถราชการ
หมายเลขทะเบียน วฮ-๖๗๐๖
จานวน 1 คัน
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างตรวจสภาพรถราชการ
หมายเลขทะเบียน วงพ 35๐
จานวน 1 คัน
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน วงพ 350
จานวน 1 คัน
ของสานักงานเลขานุการกรม

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
เสนอ
ลงจัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
รายชื่อ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
นายนิมิต ทอง
12,000.00 นายนิมิต ทอง
12,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
หว่าง
หว่าง
62/2561
วันที่ 1 มิ.ย. 61

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พูลพิพัฒน์
จากัด

20,000.00 บริษัท พูลพิพัฒน์
จากัด

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชพฤกษ์
วิศวกรรม จากัด

535.00 บริษัท ราชพฤกษ์
วิศวกรรม จากัด

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลเด้น ฮา
เวสท์ สตาร์ จากัด

64.20 บริษัท โกลเด้น ฮา
เวสท์ สตาร์ จากัด

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธานยาน
ยนต์ พี.เอ็น.พี
จากัด

513.60 บริษัท ธานยาน
ยนต์ พี.เอ็น.พี
จากัด

20,000.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
16/2561
วันที่ 25 ต.ค. 61
535.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
63/2561
วันที่ 5 มิ.ย. 61
64.20 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
64/2561
วันที่ 5 มิ.ย. 61
513.60 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
65/2561
วันที่ 6 มิ.ย. 61

2
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน วฮ 6706
จานวน 1 คัน
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดซื้อน้าดื่ม
ของสานักงานเลขานุการกรม

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

7,500.00

8.

ต่ออายุสมาชิกหนังสือพิมพ์รายวัน
เดือนพฤษภาคม 2561
ของสานักงานเลขานุการกรม

2,500.00

9.

จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard
Disk) ของเครื่องเก็บข้อมูลบน
เครือข่าย (NAS) จานวน 1 ลูก
ของสานักงานเลขานุการกรม

5,000.00

10.

จัดซื้ออะแดปเตอร์คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก จานวน 1 ลูก
ของสานักงานเลขานุการกรม

1,400.00

7,500.00 ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม
2561 ตาราง 1
ลาดับที่ 15
2,500.00 ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม
2561 ตาราง 1
ลาดับที่ 10
5,000.00 ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม
2561 ตาราง 1
ลาดับที่ 13
1,400.00 ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม
2561 ตาราง 1
ลาดับที่ 13

6.

7.

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่
เสนอ
ลงจัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก
โดยสรุป
รายชื่อ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
(บาท)
(บาท)
บริษัท ทาคูนิ
300.00 บริษัท ทาคูนิ
300.00 เกณฑ์ราคา
(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)
จากัด
จากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่
66/2561
วันที่ 6 มิ.ย. 61

บริษัท เอ็ม. วอ
เตอร์ จากัด

7,190.40 บริษัท เอ็ม. วอ
เตอร์ จากัด

7,190.40 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.331/2561
วันที่ 7 มิ.ย. 61

บริษัท รุ่งโรฒณ์
บริการ (2525)
จากัด

2,355.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์
บริการ (2525)
จากัด

2,355.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.332/2561
วันที่ 8 มิ.ย. 61

บริษัท เจ.ไอ.บี.
คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป
จากัด

4,990.00 บริษัท เจ.ไอ.บี.
คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป
จากัด

4,990.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.335/2561
วันที่ 8 มิ.ย. 61

ร้าน P@rk
service

1,290.00 ร้าน P@rk
service

1,290.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.340/2561
วันที่ 12 มิ.ย. 61

3
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

11.

จัดซื้อพวงมาลา จานวน 1 พวง
ของสานักงานเลขานุการกรม

12.

จัดจ้างบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ประจาปีงบประมาณ 2561
งวดที่ 4
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดซื้อพรมซับฝุ่นซับน้า
จานวน 1 ผืน
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 1 เครื่อง
ของกองศิลปกรรม
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 1 เครื่อง
ของกองวิทยาศาสตร์
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 2 เครื่อง
ของกองศิลปกรรม
จัดจ้างเหมาให้บริการอินเทอร์เน็ต
เดือนพฤษภาคม 2561
ของสานักงานเลขานุการกรม

13.
14.
15.
16.
17.

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
1,000.00

16,478.00

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

1,000.00 ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม
2561 ตาราง 1
ลาดับที่ 13
16,478.00 เฉพาะเจาะจง

5,900.00

5,900.00 เฉพาะเจาะจง

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง

5,200.00

5,200.00 เฉพาะเจาะจง

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
เสนอ
ลงจัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
รายชื่อ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
ร้านขอบขาฟลาว
1,000.00 ร้านขอบขาฟลาว
1,000.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
เวอร์
เวอร์
ที่ ฝค.341/2561
วันที่ 12 มิ.ย. 61

บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

16,478.00 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

16,478.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
3/2561
วันที่ 24 ต.ค. 60

บริษัทโฮม โปร
ดักส์ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
บริษัท ทรู
อินเทอร์เน็ต คอร์
ปอเรชั่น จากัด

5,900.00 บริษัทโฮม โปร
ดักส์ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน)
2,354.00 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
3,210.00 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
5,136.00 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
18,725.00 บริษัท ทรู
อินเทอร์เน็ต คอร์
ปอเรชั่น จากัด

5,900.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
4/2561
วันที่ 24 ต.ค. 60
2,354.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
67/2561
วันที่ 13 มิ.ย. 61
3,210.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
68/2561
วันที่ 13 มิ.ย. 61
5,136.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
69/2561
วันที่ 24 พ.ค. 61
18,725.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
2/2561
วันที่ 24 ต.ค. 60

4
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

18.

จัดซื้อซอง C5 สีขาว
จานวน 500 ซอง
ของสานักงานเลขานุการกรม

290.00

290.00 ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม
2561 ตาราง 1
ลาดับที่ 13

19.

จัดจ้างทาตรายาง จานวน 12 อัน
ของสานักงานเลขานุการกรม

813.20

20.

จัดซื้อพานธูปเทียนแพ
ของสานักงานเลขานุการกรม

2,500.00

21.

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 2 รายการ
ของสานักงานเลขานุการกรม

6,355.80

813.20 ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม
2561 ตาราง 1
ลาดับที่ 13
2,500.00 ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม
2561 ตาราง 1
ลาดับที่ 2
6,355.80 ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม
2561 ตาราง 1
ลาดับที่ 13

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ
รายชื่อ
จานวนเงิน
(บาท)
สานักงาน
290.00
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(องค์การค้าของ
สกสค.)
ห้างหุ้นส่วนจากัด
813.20
สากลตรายางและ
การพิมพ์
(สานักงานใหญ่)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
ลงจัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
สานักงาน
290.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
คณะกรรมการ
ที่ ฝค.362/2561
ส่งเสริมสวัสดิการ
วันที่ 19 มิ.ย. 61
และสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(องค์การค้าของ
สกสค.)
ห้างหุ้นส่วนจากัด
813.20 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
สากลตรายางและ
ที่ ฝค.363/2561
การพิมพ์
วันที่ 19 มิ.ย. 61
(สานักงานใหญ่)

ร้านดอกไม้คุณ
เพ็ญ

2,500.00 ร้านดอกไม้คุณ
เพ็ญ

2,500.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.369/2561
วันที่ 20 มิ.ย. 61

บริษัท เจวินิส
ออฟฟิศ ซัพ
พลายส์ จากัด

6,355.80 บริษัท เจวินิส
ออฟฟิศ ซัพ
พลายส์ จากัด

6,355.80 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.371/2561
วันที่ 20 มิ.ย. 61

5
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

22.

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือ
พิมพ์งาน A4 ขนาด 70 แกรม และ
80 แกรม
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดซื้อกระดาษชาระม้วนใหญ่
จานวน 50 หีบ
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างพรินต์ หนังสือประชุมลานา
ประมวลตารากลอนกานต์ โคลง
ฉันท์ พร้อมเข้าเล่ม จานวน 2 เล่ม
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างบริการจ้างถ่ายเอกสารและ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

23.
24.

25.

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

79,608.00

79,608.00 เฉพาะเจาะจง

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
เสนอ
ลงจัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
รายชื่อ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
บริษัท ออฟฟิศ
79,608.00 บริษัท ออฟฟิศ
79,608.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
เวิร์ค จากัด
เวิรค์ จากัด
29/2561
วันที่ 18 มิ.ย. 61
บริษัท บิลเลีย่ น
มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง
จากัด
นายทศพล
ทองศิริ

38,520.00 บริษัท บิลเลีย่ น
มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง
จากัด
570.00 นายทศพล
ทองศิริ

38,520.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
30/2561
วันที่ 20 มิ.ย. 61
570.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
70/2561
วันที่ 25 มิ.ย. 61

ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอส.เอ็ม.เอส. เท
รดดิ้งแอนด์
เซอร์วิส

39,951.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอส.เอ็ม.เอส. เท
รดดิ้งแอนด์
เซอร์วิส

39,951.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
4/2561
วันที่ 24 ต.ค. 60

