แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1.

จัดจ้างบริการจ้างถ่ายเอกสารและ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจาเดือน
มิถุนายน 2561
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างบารุงรักษาต้นไม้บริเวณ
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
เดือนมิถุนายน
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ถึงวันที่
30 กันยายน 2561
จานวน 1 ราย
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างรู้ รัก ภาษาไทย (การ
จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจา
พุทธศักราช 2561)
ของกองศิลปกรรม
จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
จานวน 39 รายการ
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างซ่อมลิฟต์
ของสานักงานเลขานุการกรม

2.

3.

4.

5.
6.

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่
เสนอ
ลงจัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก
โดยสรุป
รายชื่อ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
(บาท)
(บาท)
หจก. เอส.เอ็ม.
48,752.00 หจก. เอส.เอ็ม.
48,752.00 เกณฑ์ราคา
เอส. เทรดดิ้ง
เอส. เทรดดิ้ง
แอนด์ เซอร์วิส
แอนด์ เซอร์วิส

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาเลขที่
4/2561
วันที่ 24 ต.ค. 60

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นายทองรวม ลื่น
สัน

500.00 นายทองรวม ลื่น
สัน

500.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.392/2561
วันที่ 2 ก.ค. 61

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววราภรณ์
บุญจันทร์

30,000.00 นางสาววราภรณ์
บุญจันทร์

30,000.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
39/2561
วันที่ 10 ก.ค. 61

500,000.00

365,263.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนาเพรส
จากัด

348,000.00 บริษัท ธนาเพรส
จากัด

348,000.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
40/2561
วันที่ 13 ก.ค. 61

420,000.00

408,745.35 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหธุรกิจ
จากัด

403,834.05 บริษัท สหธุรกิจ
จากัด

74,000.00

74,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิตซูบิชิ
เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย)
จากัด

73,723.00 บริษัท มิตซูบิชิ
เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย)
จากัด

403,834.05 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
41/2561
วันที่ 13 ก.ค. 61
73,723.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
71/2561
วันที่ 16 ก.ค. 61

2
ลาดับ
ที่
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
จานวน 1 เครื่อง
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์ แบบแขวน
มือดึง จานวน 1 จอ
ชุดอุปกรณ์ตดิ ตั้งจอโปรเจคเตอร์
จานวน 1 ชุด
กองธรรมศาสตร์และการเมือง
จัดจ้างพิมพ์หนังสือพจนานุกรม
ศัพท์สถิติศาสตร์
จานวน 3,000 เล่ม
ของกองวิทยาศาสตร์
จัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ 3 คัน
ของกองศิลปกรรม
จัดจ้างพิมพ์รายงานประจาปี 2560
พร้อมทา e-book
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดซื้ออุปกรณ์ทาความสะอาด
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดซื้อจาน พร้อมส้อม
จานวน 60 ชุด
กองธรรมศาสตร์และการเมือง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
เสนอ
ลงจัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
รายชื่อ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
บริษัท วี เอาท์ลุค
21,400.00 บริษัท วี เอาท์ลุค
21,400.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
โซลูชั่น จากัด
โซลูชั่น จากัด
31/2561
วันที่ 18 ก.ค. 61
บริษัท ดิฟินิตี้แก
1,800.00 บริษัท ดิฟินิตี้แก
1,800.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
รนด์ จากัด
รนด์ จากัด
ฝค.444.1/2561
บริษัท นิวสยาม
135.00 บริษัท นิวสยาม
135.00
วันที่ 18 ก.ค. 61
พัฒนา (1991)
พัฒนา (1991)
จากัด
จากัด
โรงพิมพ์แห่ง
411,000.00 โรงพิมพ์แห่ง
411,000.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์
42/2561
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
วันที่ 18 ก.ค. 60

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

500,000.00

415,000.00 เฉพาะเจาะจง

16,200.00

16,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสันติ คาเงิน

16,200.00 นายสันติ คาเงิน

120,000.00

112,100.00 เฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหมิตรพ
ริ้นติ้งแอนด์พับ
ลิสชิ่ง จากัด
บริษัท นิวสยาม
พัฒนา (1991)
จากัด
ร้านจาน ชาม บาง
แสน

106,300.00 บริษัท สหมิตรพ
ริ้นติ้งแอนด์พับ
ลิสชิ่ง จากัด
2,355.00 บริษัท นิวสยาม
พัฒนา (1991)
จากัด
1,430.00 ร้านจาน ชาม บาง
แสน

16,200.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
72/2561
วันที่ 23 ก.ค. 61
106,300.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
43/2561
วันที่ 23 ก.ค. 60
2,355.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.459/2561
วันที่ 24 ก.ค. 61
1,430.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.459.1/2561
วันที่ 24 ก.ค. 61

