แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

1.

2.
3.

4.

5.

ซื้อจานบันทึกแบบแข็ง (hard disk)
สาหรับหน่วยเก็บเชื่อมต่อเครือข่าย
(แนส) [Network attached
storage (NAS)] จานวน 3 ลูก
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทลั
(ขาว-ดา และสี) จานวน 1 เครื่อง
ของกองวิทยาศาสตร์
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 3
รายการ เพื่อใช้ในงานโครงการ
อบรมเสริมความรูด้ ้านภาษาไทยแก่
ครูภาษาไทย (ภาคเหนือ)
ของกองศิลปกรรม
จ้างรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในงาน
โครงการอบรมเสริมความรูด้ ้าน
ภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย
(ภาคเหนือ) จานวน 1 คัน (5 วัน)
ของกองศิลปกรรม
จ้างรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในงาน
โครงการสร้างความรับรูค้ วามเข้าใจ
ในเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม (จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดลาพูน)
จานวน 1 คัน (3 วัน)
ของกองศิลปกรรม

12,870.00

450,000.00
16,000.00

10,000.00

6,000.00

12,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.
คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป
จากัด
450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด
15,709.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล
จากัด (มหาชน)

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธ
มันทนา

5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิตศักดิ์
พิสิฐกุลวรโชติ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
12,870.00 บริษัท เจ.ไอ.บี.
12,870.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป
6/2562
จากัด
วันที่ 3 ม.ค. 62
437,630.00 บริษัท สมาร์ท
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด
15,709.98 บริษัท ซีโอแอล
จากัด (มหาชน)

10,000.00 นายวีรยุทธ
มันทนา

5,400.00 นายธนิตศักดิ์
พิสิฐกุลวรโชติ

437,630.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
29/2562
วันที่ 7 ม.ค. 62
15,709.98 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
7/2562
วันที่ 7 ม.ค. 62
10,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
10/2562
วันที่ 9 ม.ค. 62
5,400.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
11/2562
วันที่ 10 ม.ค. 62

2
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

6.

7.

8.

9.

10.

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
15,750.00 บริษัท ธนาเพรส
15,750.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
จากัด
12/2562
วันที่ 10 ม.ค. 62

จ้างพิมพ์เกียรติบตั รสาหรับใช้ใน
งานโครงการอบรมเสริมความรูด้ ้าน
ภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย
จานวน 1,000 แผ่น
ของกองศิลปกรรม
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มการ
อบรมเสริมความรูด้ ้านภาษาไทยแก่
ครูภาษาไทย (ภาคเหนือ) จานวน
200 เล่ม
ของกองศิลปกรรม
จ้างทาสาเนาแบบแปลนอาคาร
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
จานวน 2 ชุด
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดซื้อน้าดื่ม จานวน 192 ถัง
ของสานักงานเลขานุการกรม

16,000.00

15,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส
จากัด

22,000.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลีโอซ่า

21,400.00 ร้าน ลีโอซ่า

21,400.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
13/2562
วันที่ 10 ม.ค. 62

642.00

642.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลีโอซ่า

642.00 ร้าน ลีโอซ่า

642.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.327/2562
วันที่ 10 ม.ค. 62

7,190.40

7,190.40 บริษัท เอ็ม. วอ
เตอร์ จากัด

7,190.40 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ 332/2562
วันที่ 10 ม.ค. 62

จ้างพิมพ์หนังสือศัพท์ต่างประเทศที่
ใช้คาไทยแทนได้ ฉบับราชบัณฑิตย
สภา เล่ม 3 จานวน 1,000 เล่ม
ของกองศิลปกรรม

250,000.00

7,190.40 ตามหนังสือ บริษัท เอ็ม. วอ
ด่วนที่สุด ที่ เตอร์ จากัด
กค (กวจ)
0405.2/ว
119 ลงวันที่
7 มีนาคม
2561 ตาราง
1 ลาดับที่ 15
99,333.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส
จากัด

95,000.00 บริษัท ธนาเพรส
จากัด

95,000.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
30/2562
วันที่ 15 ม.ค. 62

3
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

จ้างพิมพ์หนังสือถ้อยคาสานวน :
ความหมายและการใช้ เล่ม 1 ฉบับ
ราชบัณฑิตยสภา
ของกองศิลปกรรม
จ้างพิมพ์หนังสือพจนานุกรมศัพท์
พระไตรปิฎก บาลี-โรมัน-ไทย เล่ม
6 อักษร อ
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง
ซื้อถังขยะตามมาตรการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อแบตเตอรีร่ ถยนต์ส่วนราชการ
จานวน 1 ลูก
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อเครื่องชั่งสปริง 60 กิโลกรัม
จานวน 1 เครื่อง
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างทาบัตรติดรถยนต์ผ่านเข้า-ออก
สนามเสือป่า จานวน 300 ใบ
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม จานวน 10 รายการ
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างทากุญแจสารองห้องพัสดุและ
ห้องผู้เชี่ยวชาญ
ของสานักงานเลขานุการกรม

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
79,500.00 บริษัท ธนาเพรส
79,500.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
จากัด
31/2562
วันที่ 15 ม.ค. 62

150,000.00

83,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส
จากัด

200,000.00

106,633.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส
จากัด

103,400.00 บริษัท ธนาเพรส
จากัด

103,400.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
32/2562
วันที่ 15 ม.ค. 62

13,500.00

13,268.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิ่มมิตร
กรุ๊ป จากัด

13,268.00 บริษัท เพิ่มมิตร
กรุ๊ป จากัด

13,268.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
8/2562
วันที่ 16 ม.ค. 62

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง

1,900.00 พรชัยการช่าง

990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็ค
โคร จากัด
(มหาชน)
4,815.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
สากลตรายางและ
การพิมพ์
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
เสรีคา้ ไม้

990.00 บริษัท สยามแม็ค
โคร จากัด
(มหาชน)
4,815.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
สากลตรายางและ
การพิมพ์
1,647.80 ห้างหุ้นส่วนจากัด
เสรีคา้ ไม้

360.00 เฉพาะเจาะจง นายสมดี นาทอง
รัตน์

360.00 นายสมดี นาทอง
รัตน์

1,900.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ 370/2562
วันที่ 17 ม.ค. 62
990.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ 373/2562
วันที่ 18 ม.ค. 62
4,815.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ 377/2562
วันที่ 18 ม.ค. 62
1,647.80 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ 379/2562
วันที่ 18 ม.ค. 62
360.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ 381/2562
วันที่ 18 ม.ค. 62

990.00
4,815.00
2,000.00
360.00

4
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

19.
20.

21.

22.

23.

ซื้อหนังสือวิชาการ จานวน 43
รายการ
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างพิมพ์สูจิบัตร จานวน 400 เล่ม
เพื่อใช้ในงานมอบรางวัล "ราช
บัณฑิตยสภาสรรเสริญ" ให้แก่ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น ประจาปี
พุทธศักราช 2561
ของกองศิลปกรรม
จ้างทาโล่รางวัลราชบัณฑิตยสภา
สรรเสริญ จานวน 18 อัน เพื่อใช้ใน
งานมอบรางวัล "ราชบัณฑิตยสภา
สรรเสริญ" ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทย
ดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช 2561
ของกองศิลปกรรม
เช่าสถานที่พร้อมตกแต่งสถานที่
เพื่อใช้ในงานมอบรางวัล "ราช
บัณฑิตยสภาสรรเสริญ" ให้แก่ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น ประจาปี
พุทธศักราช 2561
ของกองศิลปกรรม
จ้างทาชุดนิทรรศการ จานวน 7 ชุด
เพื่อใช้ในงานมอบรางวัล "ราช
บัณฑิตยสภาสรรเสริญ" ให้แก่ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น ประจาปี
พุทธศักราช 2561
ของกองศิลปกรรม

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
27,249.00 บริษัท วิริยะธุรกิจ
27,249.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
จากัด
9/2562
วันที่ 22 ม.ค. 62
38,000.00 บริษัท สหมิตร
38,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
พริ้นติ้งแอนด์
14/2562
พับลิสชิ่ง จากัด
วันที่ 23 ม.ค. 62

28,000.00

27,249.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิริยะธุรกิจ
จากัด

50,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตร
พริ้นติ้งแอนด์
พับลิสชิ่ง จากัด

93,000.00

92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายนุเมธา สุข
ธรณ์

92,700.00 นายนุเมธา สุข
ธรณ์

92,700.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
15/2562
วันที่ 23 ม.ค. 62

90,000.00

87,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิภาวดี
รังสิตโฮเต็ล จากัด

87,800.00 บริษัท วิภาวดี
รังสิตโฮเต็ล จากัด

87,800.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
16/2562
วันที่ 23 ม.ค. 62

20,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ที พลัส

14,000.00 ร้าน ที พลัส

14,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
17/2562
วันที่ 23 ม.ค. 62

5
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

24.

25.

26.

27.

28.

จ้างทาปกเกียรติบตั ร จานวน 40
ชุด เพื่อใช้ในงานมอบรางวัล "ราช
บัณฑิตยสภาสรรเสริญ" ให้แก่ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น ประจาปี
พุทธศักราช 2561
ของกองศิลปกรรม
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทาความสะอาด
และบารุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ
จานวน 7 รายการ
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ชารุด
ในห้องสมุด (เปลีย่ นชุดรีโมทคอล
โทรล) จานวน 1 ตัว
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน
POE Adapter (Power Over
Ethernet Adapter) จานวน 1 ตัว
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างพิมพ์หนังสือสารานุกรม
วรรณคดีไทย เรื่องรามเกียรติ์ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสภา เล่ม 1 จานวน
1,000 เล่ม
ของกองศิลปกรรม

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
15,200.00 นายธนัชทัศน์
15,200.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
จินตพรประสิทธิ์
18/2562
วันที่ 23 ม.ค. 62

18,000.00

15,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธนัชทัศน์
จินตพรประสิทธิ์

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย
ดีสทริบิวชั่น ซิส
เทม จากัด

3,194.00 บริษัท เอก-ชัย
ดีสทริบิวชั่น ซิส
เทม จากัด

3,194.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ 423/2562
วันที่ 24 ม.ค. 62

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

3,210.00 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

3,210.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ 425/2562
วันที่ 24 ม.ค. 62

1,391.00

1,391.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด

1,391.00 บริษัท สมาร์ท
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด

1,391.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ 431/2562
วันที่ 25 ม.ค. 62

449,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส
จากัด

449,500.00 บริษัท ธนาเพรส
จากัด

450,000.00

449,500.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
33/2562
วันที่ 24 ม.ค. 62

6
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

29.

30.

31.

จ้างพิมพ์หนังสือศัทพ์วรรณกรรม
ท้องถิ่นไทย ภาคอีสาน ท้าวฮุ่งหรือ
ท้าวเจือง เล่ม 4 ฉบับราชบัณฑิตย
สภา จานวน 1,000 เล่ม
ชองกองศิลปกรรม
จ้างพิมพ์หนังสือสังคมใหม่
ศึกษาศาสตร์ใหม่ การบริหาร
การศึกษาใหม่ จานวน 1,000 เล่ม
ชองกองธรรมศาสตร์และการเมือง
จ้างทาตรายาง จานวน 39 อัน
ของสานักงานเลขานุการกรม
และกองศิลปกรรม

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
179,950.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
179,950.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
อรุณการพิมพ์
34/2562
วันที่ 28 ม.ค. 62

300,000.00

199,650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
อรุณการพิมพ์

150,000.00

150,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
อรุณการพิมพ์

150,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
อรุณการพิมพ์

150,000.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
35/2562
วันที่ 28 ม.ค. 62

3,456.10

3,456.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
สากลตรายางและ
การพิมพ์

3,456.10 ห้างหุ้นส่วนจากัด
สากลตรายางและ
การพิมพ์

3,456.10 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ
ที่ 443/2562
วันที่ 30 ม.ค. 62

