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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1.

จัดจ้างพิมพ์หนังสือพจนานุกรม
โบราณศัพท์ จานวน 1,000 เล่ม
ของกองศิลปกรรม
พิมพ์หนังสือหลักเกณฑ์การทับศัพท์
ภาษาพม่า (เมียนมา)
ฉบับราชบัณฑิตยสภา
จานวน 1,000 เล่ม
ของกองศิลปกรรม
จัดซื้อชุดอาหารแห้งตักบาตร
พระสงฆ์ จานวน 19 ชุด
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ
จานวน 4 คัน
ของกองศิลปกรรม
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน
3 รายการ
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกงาน
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พ.ศ.
2561 จานวน 500 เล่ม
ของกองศิลปกรรม
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 1 เครื่อง
กองวิทยาศาสตร์

2.

3.
4.
5.
6.

7.

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
เสนอ
ลงจัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
รายชื่อ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
บริษัท ธนาเพรส
305,000.00 บริษัท ธนาเพรส
305,000.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
จากัด
จากัด
44/2561
วันที่ 2 ส.ค. 61
บริษัท ธนาเพรส
37,000.00 บริษัท ธนาเพรส
37,000.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
จากัด
จากัด
45/2561
วันที่ 2 ส.ค. 61

500,000.00

312,500.00 เฉพาะเจาะจง

80,000.00

38,295.00 เฉพาะเจาะจง

1,200.00

1,121.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สุวรรณชาด
จากัด

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพจ บรรจง

120,400.00

120,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหธุรกิจ
จากัด

110,723.60 บริษัท สหธุรกิจ
จากัด

78,250.00

78,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนาเพรส
จากัด

76,500.00 บริษัท ธนาเพรส
จากัด

2,100.00

2,006.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

1,121.00 บริษัท สุวรรณชาด
จากัด
24,000.00 นายสุพจ บรรจง

2,006.25 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

1,121.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.498.1/2561
วันที่ 3 ส.ค. 61
24,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
73/2561
วันที่ 6 ส.ค. 61
110,723.60 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
46/2561
วันที่ 6 ส.ค. 61
76,500.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
74/2561
วันที่ 7 ส.ค. 61
2,006.25 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.510/2561
วันที่ 7 ส.ค. 61

2
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

8.

จัดจ้างขนส่งพัสดุสาหรับงาน
ปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร
กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ต่ออายุสมาชิกหนังสือพิมพ์รายวัน
เดือนกรกฎาคม 2561
ของสานักงานเลขานุการกรม

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

2,320.00

10.

จัดซื้อหลอดไฟและสตาร์ทเตอร์
ของสานักงานเลขานุการกรม

5,000.00

2,320.00 ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม
2561 ตาราง 1
ลาดับที่ 10
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

11.

จัดซื้อ external hard disk
จานวน 1 อัน
ของกองศิลปกรรม
โครงการจัดทาฐานข้อมูลงาน
วิชาการของสานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา
(จัดจ้างวิจัยและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลศัพท์บัญญัติสานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์)
ของกองศิลปกรรม

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

9.

12.

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

3,500,000.00 3,390,000.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
เสนอ
ลงจัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
รายชื่อ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
บริษัท นิ่มซี่เส็งโล
780.00 บริษัท นิ่มซี่เส็งโล
780.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
จิสติกส์ จากัด
จิสติกส์ จากัด
ที่ ฝค.515/2561
วันที่ 7 ส.ค. 61
บริษัท รุ่งโรฒณ์
2,320.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์
2,320.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
บริการ (2525)
บริการ (2525)
ที่ ฝค.517/2561
จากัด
จากัด
วันที่ 8 ส.ค. 61

วิบูลย์การไฟฟ้า

4,660.00 วิบูลย์การไฟฟ้า

4,660.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.523/2561
วันที่ 9 ส.ค. 61
บริษัท ไอที ซิตี้
1,540.00 บริษัท ไอที ซิตี้
1,54 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
0.00
ฝค.528/2561
วันที่ 9 ส.ค. 61
สานักงาน
3,375,850.00 สานักงาน
3,375,850.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และ
47/2561
เทคโนโลยีแห่งชาติ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่ 10 ส.ค. 61

3
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

13.

จัดจ้างจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมค่า
น้ามันเชื้อเพลิง ในงานโครงการ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
เหมาะสม (จังหวัดระนองและ
จังหวัดชุมพร)
กองศิลปกรรม
จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์
จานวน 3 เครื่อง
กองวิทยาศาสตร์

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสัน
กาวหนังสือ Dictionary of
Mechanical Engineering จานวน
6 เล่ม
กองวิทยาศาสตร์
จัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ
เดินทางไป-กลับ
กรุงเทพฯ-จ.พระนครศรีอยุธยา
ในงานโครงการอบรมเสริมความรู้
ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย
(ภาคกลาง)
กองศิลปกรรม

1,155.60

1,155.60 เฉพาะเจาะจง

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

14.

15.

16.

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
เสนอ
ลงจัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
รายชื่อ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
นายมกรา บัวสงค์
18,000.00 นายมกรา บัวสงค์
18,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
75/2561
วันที่ 10 ส.ค. 61

บจก. ซี. เอ็น.
คอมพิวเตอร์
แอนด์ แอคเซ
สเซอรี่
ร้านลีโอซ่า

นายสุพจ บรรจง

6,420.00 บจก. ซี. เอ็น.
คอมพิวเตอร์
แอนด์ แอคเซ
สเซอรี่
1,155.60 ร้านลีโอซ่า

6,420.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
76/2561
วันที่ 10 ส.ค. 61

12,000.00 นายสุพจ บรรจง

12,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
77/2561
วันที่ 17 ส.ค. 61

1,155.60 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ฝค.539/2561
วันที่ 15 ส.ค. 61

4
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

17.

จัดซื้อบัตรกาหนดส่ง
จานวน 10 ห่อ
ของสานักงานเลขานุการกรม

320.00

320.00 เฉพาะเจาะจง

18.

จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
สันกาวหนังสือ จานวน 9 เล่ม
ของกองวิทยาศาสตร์
จัดซื้อหนังสืออ้างอิงเพื่อใช้ในห้อง
ประชุม จานวน 2 รายการ
ของกองวิทยาศาสตร์

3,659.40

3,659.40 เฉพาะเจาะจง

7,920.00

จัดซื้อซอง C5 สีขาว
จานวน 17 กล่อง
ของสานักงานเลขานุการกรม

5,000.00

7,920.00 ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม
2561 ตาราง 1
ลาดับที่ 10
4,930.00 ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม
2561 ตาราง 1
ลาดับที่ 13

19.

20.

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ
รายชื่อ
จานวนเงิน
(บาท)
สานักงาน
320.00
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(องค์การค้าของ
สกสค.)
ร้านลีโอซ่า
3,659.40

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่
ลงจัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก
โดยสรุป
รายชื่อ
จานวนเงิน
(บาท)
สานักงาน
320.00 เกณฑ์ราคา
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(องค์การค้าของ
สกสค.)
ร้านลีโอซ่า
3,659.40 เกณฑ์ราคา

ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

7,920.00 ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(องค์การค้าของ
สกสค.)

4,930.00 สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(องค์การค้าของ
สกสค.)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.548/2561
วันที่ 17 ส.ค. 61

บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.550/2561
วันที่ 17 ส.ค. 61
7,920.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ฝ่าย 2
กองวิทยาศาสตร์
วันที่ 22 ส.ค. 61
4,930.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.570/2561
วันที่ 23 ส.ค. 61

5
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

21.

จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจ
สภาพตามระยะเวลา (ฮษ 2813)
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
งานโครงการอบรมเสริมความรูด้ ้าน
ภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาค
กลาง)
ของกองศิลปกรรม
จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
งานโครงการอบรมเสริมความรูด้ ้าน
ภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาค
กลาง)
ของกองศิลปกรรม
จัดจ้างทาตรายาง จานวน 5 อัน
ของสานักงานเลขานุการกรม

22.

23.

24.
25.
26.
27.

จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ห้องสมุดสานักงานราชบัณฑิตยสภา
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ห้องหอประวัติ ชั้น 1
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมอ่างล้างหน้า
ห้องน้าหญิง
ของกองศิลปกรรม

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

1,334.83

1,334.83 เฉพาะเจาะจง

25,000.00

14,630.00 เฉพาะเจาะจง

24,000.00

22,898.00 เฉพาะเจาะจง

502.90

502.90 เฉพาะเจาะจง

321.00

321.00 เฉพาะเจาะจง

749.00

749.00 เฉพาะเจาะจง

405.00

405.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ
รายชื่อ
จานวนเงิน
(บาท)
บริษัท นิวตัน
1,334.83
เซอร์วิส เซ็นเตอร์
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด
14,630.00
บรรณสารสเตชั่น
เนอรี่
ร้านลีโอซ่า

ห้างหุ้นส่วนจากัด
สากลตรายางและ
การพิมพ์
บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
นิวสยามพัฒนา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
ลงจัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
บริษัท นิวตัน
1,334.83 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
เซอร์วิส เซ็นเตอร์
ที่ ฝค.572/2561
จากัด
วันที่ 23 ส.ค. 61
ห้างหุ้นส่วนจากัด
14,630.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
บรรณสารสเตชั่น
32/2561
เนอรี่
วันที่ 24 ส.ค. 61

22,898.00 ร้านลีโอซ่า

502.90 ห้างหุ้นส่วนจากัด

สากลตรายางและ
การพิมพ์
321.00 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
749.00 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
405.00 นิวสยามพัฒนา

22,898.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
78/2561
วันที่ 24 ส.ค. 61

502.90 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ

ที่ ฝค.598/2561
วันที่ 28 ส.ค. 61
321.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.599/2561
วันที่ 28 ส.ค. 61
749.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.599/2561
วันที่ 28 ส.ค. 61
405.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ ฝค.603/2561
วันที่ 28 ส.ค. 61

