แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

1.

2.

3.

4.

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
97,905.00 บริษัท ซันไชน์ ครี
97,905.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
เอชั่น แอนด์
19/2562
บรอดคาสติ้ง
วันที่ 4 ก.พ. 62
จากัด

จ้างทาวิดีทัศน์ ถ่ายภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในงานมอบ
รางวัล "ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ"
ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจาปี
พุทธศักราช 2561
ของกองศิลปกรรม
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 3
รายการ

98,000.00

97,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันไชน์ ครี
เอชั่น แอนด์
บรอดคาสติ้ง
จากัด

10,000.00

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จานวน 2
คัน (1 วัน) ใช้ในงานมอบรางวัล
“ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจาปี
พุทธศักราช 2561
ของกองศิลปกรรม
ซื้อถุงขยะตามมาตรการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ
ของสานักงานเลขานุการกรม

4,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
บรรณสารสเตชั่น
เนอรี่
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจ บรรจง

7,130.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
บรรณสารสเตชั่น
เนอรี่
4,000.00 นายสุพจ บรรจง

7,130.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
10/2562
วันที่ 4 ก.พ. 62
4,000.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.456/2562
วันที่ 5 ก.พ. 62

8,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิ่มมิตร
กรุ๊ป จากัด

8,239.00 บริษัท เพิ่มมิตร
กรุ๊ป จากัด

8,239.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
11/2562
วันที่ 6 ก.พ. 62

9,000.00

2
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

5.

6.

7.

8.

9.

10.

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (VIP)
จานวน 7 คัน ใช้ในงานโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
ศึกษาดูงานของบุคลากร
ของสานักงานราชบัณฑิตยสภา
จ้างพิมพ์รายงานประจาปี 2561
สานักงานราชบัณฑิตยสภา จานวน
300 เล่ม พร้อมทา e-book
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
ของสานักงานราชบัณฑิตยสภา

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง
ประชุม 502 จานวน 1 ตัว
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
จานวน 100 ชุด
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง
เครื่องแม่ข่าย จานวน 1 ตัว
ของสานักงานเลขานุการกรม

21,000.00

18,900.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา พิมพ์
ทองหลาง

120,000.00

99,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตร
พริ้นติ้งแอนด์พับ
ลิสชิ่ง จากัด

2,340.00

2,140.00

13,000.00

17,548.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
18,900.00 นายปัญญา พิมพ์
18,900.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
ทองหลาง
20/2562
วันที่ 6 ก.พ. 62

91,800.00 บริษัท สหมิตร
พริ้นติ้งแอนด์พับ
ลิสชิ่ง จากัด

91,800.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
36/2562
วันที่ 11 ก.พ. 62

2,340.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์
บริการ (2525)
จากัด

2,340.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.472/2562
วันที่ 11 ก.พ. 62

บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
9,202.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

2,140.00 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
9,202.00 ร้านลีโอซ่า

17,548.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

17,548.00 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

2,140.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.473/2562
วันที่ 11 ก.พ. 62
9,202.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
21/2562
วันที่ 12 ก.พ. 62
17,548.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
22/2562
วันที่ 18 ก.พ. 62

2,340.00 เฉพาะเจาะจง
(ว 119
ตาราง 1
ลาดับที่ 10)
2,140.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รุ่งโรฒณ์
บริการ (2525)
จากัด

3
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

11.

12.

13.

14.

ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP Laserjet
Pro MFP M130FW จานวน 1
กล่อง ใช้ในงานโครงการอบรมเสริม
ความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครู
ภาษาไทย (ภาคกลาง)
ของกองศิลปกรรม
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จานวน
200 เล่ม เพื่อใช้ในงานโครงการ
อบรมเสริมความรูด้ ้านภาษาไทยแก่
ครูภาษาไทย (ภาคกลาง)
ของกองศิลปกรรม
จัดซื้อหนังสือวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 16 รายการ (20 เล่ม)
จานวน 1 ชุด
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 4
รายการ (โครงการอบรมส่งเสริม
ความรู้ด้านภาษไทยฯ
ภาคกลาง)
ของกองศิลปกรรม

2,100.00

2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิส
เต็มส์คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
2,033.00 บริษัท เมโทรซิส
2,033.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
เต็มส์คอร์ปอเรชั่น
ฝค.506/2562
จากัด (มหาชน)
วันที่ 21 ก.พ. 62

22,000.00

19,902.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

19,902.00 ร้านลีโอซ่า

19,902.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
23/2562
วันที่ 21 ก.พ. 62

22,735.80

22,735.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนยิ ะ
บุ๊คสโตร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

22,735.80 บริษัท คิโนะคูนยิ ะ
บุ๊คสโตร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

22,735.80 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
12/2562
วันที่ 21 ก.พ. 62

15,087.00

15,087.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

15,087.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

15,087.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
13/2562
วันที่ 21 ก.พ. 62

4
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

15.

16.

17.

จ้างพิมพ์หนังสือสรุปการประชุม
วิชาการ เรื่อง การปฏิรูประบบการ
บริการสุขภาพคนไทย
จานวน 500 เล่ม
ของกองวิทยาศาสตร์
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จานวน 2
คัน เพื่อใช้ในงานโครงการอบรม
เสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครู
ภาษาไทย (ภาคกลาง)
ของกองศิลปกรรม
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 50
รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
72,500.00 บริษัท ธนาเพรส
72,500.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
จากัด
37/2562
วันที่ 21 ก.พ. 62

80,000.00

72,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส
จากัด

22,000.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจ บรรจง

16,500.00 นายสุพจ บรรจง

16,500.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
24/2562
วันที่ 22 ก.พ. 62

950,000.00

948,993.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิส
เต็มส์คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

809,711.80 บริษัท เมโทรซิส
เต็มส์คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

809,711.80 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
38/2562
วันที่ 26 ก.พ. 62

