แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่
พนักงานบริหารงานทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างเหมาให้บริการงานห้องสมุด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่
พนักงานขับรถ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างพนักงานบริการทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง
จัดจ้างพนักงานบริการทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกองวิทยาศาตร์
จัดจ้างพนักงานบริการทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกองศิลปกรรม
จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักงาน
เลขานุการกรม

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือกโดย ของสัญญาหรือ
สรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
192,000.00 นางสาวรุจิเรข
192,000.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
กิมประพันธ์
1/2562
วันที่ 1 ต.ค. 62

192,000.00

192,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุจิเรข
กิมประพันธ์

127,200.00

127,200.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุชญา
วงศ์อานาจ

127,200.00 นางสาวสุชญา
วงศ์อานาจ

127,200.00 เกณฑ์ราคา

144,000.00

144,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเกรียงไกร
บุญอินทร์ส่ง

144,000.00 นายเกรียงไกร
บุญอินทร์ส่ง

144,000.00 เกณฑ์ราคา

127,200.00

127,200.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววราภรณ์
บุญจันทร์

127,200.00 นางสาววราภรณ์
บุญจันทร์

127,200.00 เกณฑ์ราคา

127,200.00

127,200.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววราภรณ์
คงโสภาดี

127,200.00 นางสาววราภรณ์
คงโสภาดี

127,200.00 เกณฑ์ราคา

127,200.00

127,200.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวดารารัตน์
แตงชม

127,200.00 นางสาวดารารัตน์
แตงชม

127,200.00 เกณฑ์ราคา

180,000.00

180,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวทิพย์ภา
ภรณ์ ร้ายเภท

180,000.00 นางสาวทิพย์ภา
ภรณ์ ร้ายเภท

180,000.00 เกณฑ์ราคา

สัญญาเลขที่
2/2562
วันที่ 1 ต.ค. 62
สัญญาเลขที่
3/2562
วันที่ 1 ต.ค. 62
สัญญาเลขที่
4/2562
วันที่ 1 ต.ค. 62
สัญญาเลขที่
5/2562
วันที่ 1 ต.ค. 62
สัญญาเลขที่
6/2562
วันที่ 1 ต.ค. 62
สัญญาเลขที่
7/2562
วันที่ 1 ต.ค. 62

2
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

8.

9.

10.

จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของงานบริหารงานทั่วไป สานักงาน
เลขานุการกรม
จัดจ้างจัดกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการผ่านทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
โครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกองศิลปกรรม
จัดจ้างให้ทาการดูแลบารุงรักษา
ลิฟต์โดยสาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

120,000.00

120,000.00 เฉพาะเจาะจง

10,700,000.00 10,700,000.00 เฉพาะเจาะจง

36,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง

11.

จัดจ้างเหมากาจัดหลวกและหนู
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

95,529.00

95,529.00 เฉพาะเจาะจง

12.

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

498,000.00

498,000.00 เฉพาะเจาะจง

13.

จัดจ้างให้บริการอินเทอร์เน็ตของ
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จัดจ้างเหมาบารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

224,700.00

224,700.00 เฉพาะเจาะจง

449,000.00

449,000.00 เฉพาะเจาะจง

14.

นางสาวพัฒนา
เครือแตง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือกโดย ของสัญญาหรือ
สรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
120,000.00 นางสาวพัฒนา
120,000.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
เครือแตง
8/2562
วันที่ 1 ต.ค. 62

สถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

10,700,000.00 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

10,700,000.00 เกณฑ์ราคา

สัญญาเลขที่
9/2562
วันที่ 2 ต.ค. 62

บริษัท มิตซูบิชิ
เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย)
จากัด
หจก. ไวท์ แอ๊นท์
โกลด์

36,380.00 บริษัท มิตซูบิชิ
เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย)
จากัด
95,529.00 หจก. ไวท์ แอ๊นท์
โกลด์

36,380.00 เกณฑ์ราคา

สัญญาเลขที่
10/2562
วันที่ 3 ต.ค. 62

95,529.00 เกณฑ์ราคา

หจก.เอส.เอ็ม.เอส
เทรดดิ้ง แอนด์
เซอร์วิส
บริษัท ทรู
อินเทอร์เน็ต คอร์
ปอเรชั่น จากัด
บริษัท สมาร์ท
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด

498,000.00 หจก.เอส.เอ็ม.เอส
เทรดดิ้ง แอนด์
เซอร์วิส
224,700.00 บริษัท ทรู
อินเทอร์เน็ต คอร์
ปอเรชั่น จากัด
449,000.00 บริษัท สมาร์ท
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด

498,000.00 เกณฑ์ราคา

สัญญาเลขที่
11/2562
วันที่ 5 ต.ค. 62
สัญญาเลขที่
12/2562
วันที่ 5 ต.ค. 62
สัญญาเลขที่
13/2562
วันที่ 5 ต.ค. 62
สัญญาเลขที่
14/2562
วันที่ 8 ต.ค. 62

224,700.00 เกณฑ์ราคา
449,000.00 เกณฑ์ราคา

3
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

15.
16.

17.

จัดจ้างดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จัดจ้างเหมาบริการดูแลบารุงรักษา
ซ่อมแซมและทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เช่าโกดังเพื่อจัดเก็บหนังสือ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

77,040.00

77,040.00 เฉพาะเจาะจง

98,868.00

98,868.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กสท
โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือกโดย
สรุป
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
(บาท)
(บาท)
77,040.00 บริษัท กสท
77,040.00 เกณฑ์ราคา
โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)
98,868.00 บริษัท ธนัตถ์
98,868.00 เกณฑ์ราคา
อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

240,000.00

240,000.00

บริษัท พูลพิพัฒน์
จากัด

240,000.00 บริษัท พูลพิพัฒน์
จากัด

708,000.00 ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วยจากัด
อิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเอสเค คลีน
(e-bidding)
นิ่ง เซอร์วิส

664,983.60 ห้างหุ้นส่วยจากัด
เอ็นเอสเค คลีน
นิ่ง เซอร์วิส

18.

จัดจ้างทาความสะอาดภายใน
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

708,000.00

19.

จัดจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อม
บารุงรักษาระบบตูส้ าขาโทรศัพท์
ประจาปีงบประมาณ 2562
จัดจ้างรักษาความปลอดภัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมเซิร์ฟ
สยาม จากัด

64,200.00 บริษัท คอมเซิร์ฟ
สยาม จากัด

462,240.00

462,240.00 เฉพาะเจาะจง

520.00

520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษา
ความปลอดภัย
บางกอกการ์ด
เซอร์วิสเซส 2555
จากัด
วิบูลย์การไฟฟ้า

462,240.00 บริษัท รักษา
ความปลอดภัย
บางกอกการ์ด
เซอร์วิสเซส 2555
จากัด
520.00 วิบูลย์การไฟฟ้า

20.

21.

จัดซื้อก๊อกน้าอ่างล้างจาน
ของกองวิทยาศาสตร์

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาเลขที่
15/2562
วันที่ 9 ต.ค. 62
สัญญาเลขที่
16/2562
วันที่ 9 ต.ค. 62

240,000.00 เกณฑ์ราคา

สัญญาเลขที่
17/2562
วันที่ 10 ต.ค. 62
664,983.60 การประเมิน สัญญาเลขที่
ค่า
18/2562
ประสิทธิภาพ วันที่ 10 ต.ค. 62
ต่อราคา
64,200.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
19/2562
วันที่ 11 ต.ค. 62
462,240.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
20/2562
วันที่ 16 ต.ค. 62
520.00 เกณฑ์ราคา

บึนทึกข้อความ
ที่ 4/2562
วันที่ 2 ต.ค. 61

4
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

22.

จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ
Kyocera FS-1100
กองศิลปกรรม

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

23.

จัดซื้อปลั๊กไฟ จานวน 10 อัน
ของสานักงานเลขานุการกรม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

24.

จัดซื้อ external hard disk 2TB
จานวน 1 ลูก
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดซื้อสาย VGA จานวน 1 เส้น
ของกองศิลปกรรม

2,150.00

2,150.00 เฉพาะเจาะจง

690.00

690.00 เฉพาะเจาะจง

จัดซื้อพัดลมดูดอากาศแบบติดผนัง
จานวน 1 ตัว และอุปกรณ์
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง
เครื่องแม่ข่าย จานวน 1 เครื่อง
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างกู้ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง
จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือ
พิมพ์งาน
ของสานักงานเลขานุการกรม

896.00

896.00 เฉพาะเจาะจง

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

161,570.00

161,570.00 เฉพาะเจาะจง

25.
26.
27.
28.
29.

บริษัท ซี เอ็น
คอมพิวเตอร์
แอนด์ แอคเซส
เซอรี่ จากัด
J.LEANG
ACCESSORY
LAKSI CO.,LTD.
J.LEANG
ACCESSORY
LAKSI CO.,LTD.
J.LEANG
ACCESSORY
LAKSI CO.,LTD.
บริษัทโฮม โปร
ดักส์ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
บริษัท เอทีแอล
ดาต้า เทคโนโลยี
จากัด
บริษัท บิซิเนส ซีที
เอส จากัด

จานวนเงิน
(บาท)
1,500.00

4,090.00
2,150.00
690.00
896.00
1,070.00
8,560.00
161,570.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
รายชื่อ
จานวนเงิน
(บาท)
บริษัท ซี เอ็น
1,500.00
คอมพิวเตอร์
แอนด์ แอคเซส
เซอรี่ จากัด
J.LEANG
4,090.00
ACCESSORY
LAKSI CO.,LTD.
J.LEANG
2,150.00
ACCESSORY
LAKSI CO.,LTD.
J.LEANG
690.00
ACCESSORY
LAKSI CO.,LTD.
บริษัทโฮม โปร
896.00
ดักส์ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนัตถ์
1,070.00
อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
บริษัท เอทีแอล
8,560.00
ดาต้า เทคโนโลยี
จากัด
บริษัท บิซิเนส ซีที
161,570.00
เอส จากัด

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เกณฑ์ราคา

เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
บึนทึกข้อความ
ที่ 5/2562
วันที่ 2 ต.ค. 61
บึนทึกข้อความ
ที่ 19/2562
วันที่ 5 ต.ค. 61
บึนทึกข้อความ
ที่ 21/2562
วันที่ 5 ต.ค. 61
บึนทึกข้อความ
ที่ 23/2562
วันที่ 5 ต.ค. 61
บึนทึกข้อความ
ที่ 42/2562
วันที่ 9 ต.ค. 61
บึนทึกข้อความ
ที่ 43/2562
วันที่ 9 ต.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่
1/2562
วันที่ 10 ต.ค. 62
ใบสั่งซื้อเลขที่
1/2562
วันที่ 10 ต.ค. 62

5
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.

จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 50
รายการ
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดซื้อกระดาษชาระม้วนใหญ่
จานวน 120 หีบ
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างเหมารถกระบะขนหนังสือ
จานวน 1 คัน พร้อมพนักงานขน
จานวน 3 คน
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ
Fujixerox Docuprint จานวน 1
เครื่อง
ของกองวิทยาศาสตร์
จัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จานวน 8
เครื่อง
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป
MX-314NV

200,000.00

161,242.58 เฉพาะเจาะจง

100,000.00

92,448.00 เฉพาะเจาะจง

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

1,177.00

1,177.00 เฉพาะเจาะจง

4,719.98

4,719.98 เฉพาะเจาะจง

4,975.50

4,975.50 เฉพาะเจาะจง

จัดซื้อน้ายาล้างจานและแผ่นขัด
พร้อมฟองน้า
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดซื้อกระดาษชาระม้วนเล็กและสบู่
เหลวล้างมือ
ของสานักงานเลขานุการกรม

4,008.00

4,008.00 เฉพาะเจาะจง

4,860.00

4,860.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เจนิวิส
ออฟฟิศ ซัพ
พลายส์ จากัด
บ. บิลเลีย่ น
มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง
จากัด
นายวีระศักดิ์
แม้นหมาย

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
(บาท)
(บาท)
161,242.58 บ. เจนิวิส
161,242.58
ออฟฟิศ ซัพ
พลายส์ จากัด
92,448.00 บ. บิลเลีย่ น
92,448.00
มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง
จากัด
7,200.00 นายวีระศักดิ์
7,200.00
แม้นหมาย

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่
2/2562
วันที่ 10 ต.ค. 62
ใบสั่งซื้อเลขที่
3/2562
วันที่ 11 ต.ค. 62
ใบสั่งจ้างเลขที่
2/2562
วันที่ 11 ต.ค. 61

บริษัท ซี เอ็น
คอมพิวเตอร์
แอนด์ แอคเซ
สเซอรี่ จากัด
บริษัท ซีโอแอล
จากัด (มหาชน)

1,177.00 บริษัท ซี เอ็น
คอมพิวเตอร์
แอนด์ แอคเซ
สเซอรี่ จากัด
4,719.98 บริษัท ซีโอแอล
จากัด (มหาชน)

1,177.00 เกณฑ์ราคา

บึนทึกข้อความ
ที่ 62/2562
วันที่ 11 ต.ค. 61

4,719.98 เกณฑ์ราคา

หจก.เอส.เอ็ม.เอส
เทรดดิ้ง แอนด์
เซอร์วิส
บริษัท สยามแม็ค
โคร จากัด
(มหาชน)
บริษัท สยามแม็ค
โคร จากัด
(มหาชน)

4,975.50 หจก.เอส.เอ็ม.เอส
เทรดดิ้ง แอนด์
เซอร์วิส
4,008.00 บริษัท สยามแม็ค
โคร จากัด
(มหาชน)
4,860.00 บริษัท สยามแม็ค
โคร จากัด
(มหาชน)

4,975.50 เกณฑ์ราคา

บึนทึกข้อความ
ที่ 64/2562
วันที่ 11 ต.ค. 61
บึนทึกข้อความ
ที่ 72/2562
วันที่ 16 ต.ค. 61
บึนทึกข้อความ
ที่ 73/2562
วันที่ 16 ต.ค. 61
บึนทึกข้อความ
ที่ 77/2562
วันที่ 17 ต.ค. 61

4,008.00 เกณฑ์ราคา
4,860.00 เกณฑ์ราคา

6
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

38.

จัดซื้อน้าดื่ม จานวน 192 ถัง
ของสานักงานเลขานุการกรม

7,190.40

39.

จัดจ้างซ่อมรถยน์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน วฮ 6706
จานวน 1 คัน
จัดซื้อแฟลชไดร์ฟ จานวน 3 อัน
ของกองวิทยาศาสตร์

4,748.66

40.

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
4,748.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร
ยนต์ จากัด

866.99

866.99 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล
จากัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือกโดย ของสัญญาหรือ
สรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
7,190.40 บริษัท เอ็ม. วอ
7,190.40 เกณฑ์ราคา บึนทึกข้อความ
เตอร์ จากัด
ที่ 81/2562
วันที่ 18 ต.ค. 61

4,748.66 บริษัท วรจักร
ยนต์ จากัด
866.99 บริษัท ซีโอแอล
จากัด (มหาชน)

4,748.66 เกณฑ์ราคา
866.99 เกณฑ์ราคา

41.

จ้างถ่ายภาพนิ่งและวิดีทัศน์ ในงาน
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น ประจาปี
พุทธศักราช 2561
ของกองศิลปกรรม

23,540.00

23,540.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซันไชน์ ครี
เอชั่น แอนด์
บรอดคาสติ้ง
จากัด

23,540.00 บริษัท ซันไชน์ ครี
เอชั่น แอนด์
บรอดคาสติ้ง
จากัด

23,540.00 เกณฑ์ราคา

42.

เช่าเต็นท์ เก้าอี้พลาสติก และพัดลม
ในงานโครงการแข่งขันและคัดเลือก
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจาปี
พุทธศักราช 2561
ของกองศิลปกรรม

22,726.80

22,726.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงทอง
ผ้าใบ จากัด

22,726.80 บริษัท แสงทอง
ผ้าใบ จากัด

22,726.80 เกณฑ์ราคา

บึนทึกข้อความ
ที่ 99/2562
วันที่ 22 ต.ค. 61
บึนทึกข้อความ
ที่ 100/2562
วันที่ 22 ต.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่
3/2562
วันที่ 24 ต.ค. 61

ใบสั่งจ้างเลขที่
4/2562
วันที่ 24 ต.ค. 61

7
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

43.

44.
45.
46.
47.
48.

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือกโดย ของสัญญาหรือ
สรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
5,400.00 นายทนงศักดิ์
5,400.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
เมฆแสน
5/2562
วันที่ 24 ต.ค. 61

จ้างรถตู้ปรับอากาศ จานวน 1 คัน
ในงานโครงการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจในเรื่องการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้องเหมาะสม (จังหวัดแพร่
และจังหวัดพะเยา)
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างทาตาลปัตร จานวน 1 เล่ม
ของสานักงานเลขานุการกรม

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายทนงศักดิ์
เมฆแสน

1,926.00

1,926.00 เฉพาะเจาะจง

ฮั่วฮะฮวด

1,926.00 ฮั่วฮะฮวด

1,926.00 เกณฑ์ราคา

จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 1.5x4
เมตร จานวน 1 เล่ม
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างทาตรายาง จานวน 38 อัน
ของสานักงานเลขานุการกรม

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

ลีลาอาร์ต

1,800.00 ลีลาอาร์ต

1,800.00 เกณฑ์ราคา

2,696.40

2,696.40 เฉพาะเจาะจง

2,190.00

2,190.00 เฉพาะเจาะจง

2,696.40 ห้างหุ้นส่วนจากัด
สากลตรายางและ
การพิมพ์
2,190.00 บริษัท ซีโอแอล
จากัด (มหาชน)

2,696.40 เกณฑ์ราคา

จัดซื้อ external hard disk 2TB
จานวน 1 ลูก
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ จานวน 1
คัน ในงานโครงการการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The 12th
International Conference on
the Environmental
Management of the Enclosed
Coastal Seas (EMECS 12)
ของกองวิทยาศาสตร์

ห้างหุ้นส่วนจากัด
สากลตรายางและ
การพิมพ์
บริษัท ซีโอแอล
จากัด (มหาชน)

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเกรียงศักดิ์
ไทยเจริญ

6,000.00 นายเกรียงศักดิ์
ไทยเจริญ

6,000.00 เกณฑ์ราคา

2,190.00 เกณฑ์ราคา

บันทึกข้อความ
ฝค.101/2562
วันที่ 22 ต.ค. 61
บันทึกข้อความ
ฝค.114/2562
วันที่ 25 ต.ค. 61
บึนทึกข้อความ
ที่ 115/2562
วันที่ 25 ต.ค. 61
บึนทึกข้อความ
ที่ 117/2562
วันที่ 25 ต.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่
6/2562
วันที่ 30 ต.ค. 61

8
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

49.

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ ้อ
Sharp รุ่น AR-5631 จานวน 1
เครื่อง
ของกองศิลปกรรม

4,975.50

4,975.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.เอส.เอ็ม.เอส
เทรดดิ้ง แอนด์
เซอร์วิส

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือกโดย ของสัญญาหรือ
สรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
4,975.50 หจก.เอส.เอ็ม.เอส
4,975.50 เกณฑ์ราคา บึนทึกข้อความ
เทรดดิ้ง แอนด์
ที่ 132/2562
เซอร์วิส
วันที่ 30 ต.ค. 61

