แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

1.

2.

3.
4.
5.

จ้างซ่อมก๊อกน้าโถสุขภัณฑ์และก๊อก
น้าอ่างล้างหน้า
ของส้านักงานเลขานุการกรม
กองศิลปกรรมและกองธรรมศาสตร์
และการเมือง
จ้างรถตู้ปรับอากาศ จ้านวน 1 คัน
ในงานโครงการการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ The 12th
International Conference on
the Environmental
Management of the Enclosed
Coastal Seas (EMECS 12)
ของกองวิทยาศาสตร์
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง
บันทึกข้อมูล จ้านวน 1 เครื่อง
ของกองศิลปกรรม
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง
ประชุม 303 จ้านวน 1 เครื่อง
ของกองศิลปกรรม
ซือดอกไม้ ธูป เทียน พิธีถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน ประจ้าปี
2561 จ้านวน 50 ชุด
ของส้านักงานเลขานุการกรม

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
3,071.09 บริษัท ลิกซิล
3,071.09 เกณฑ์ราคา บึนทึกข้อความ
(ประเทศไทย)
ที่ 136/2562
จ้ากัด (มหาชน)
วันที่ 1 พ.ย. 61

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิกซิล
(ประเทศไทย)
จ้ากัด (มหาชน)

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักดิ์
ไทยเจริญ

2,000.00 นายเกรียงศักดิ์
ไทยเจริญ

2,000.00 เกณฑ์ราคา บึนทึกข้อความ
ที่ 154/2562
วันที่ 6 พ.ย. 61

856.00

856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จ้ากัด
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จ้ากัด
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศาล
ศรีจาด

856.00 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จ้ากัด
2,140.00 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จ้ากัด
1,460.00 นายวิศาล
ศรีจาด

856.00 เกณฑ์ราคา บึนทึกข้อความ
ที่ 163/2562
วันที่ 7 พ.ย. 61
2,140.00 เกณฑ์ราคา บึนทึกข้อความ
ที่ 187/2562
วันที่ 15 พ.ย. 61
1,460.00 เกณฑ์ราคา บึนทึกข้อความ
ที่ 189/2562
วันที่ 15 พ.ย. 61

2,140.00
1,500.00

2
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

ซือหนังสืออ้างอิงเพื่อใช้ในห้อง
ประชุม จ้านวน 2 รายการ (4 เล่ม)
ของกองวิทยาศาสตร์
จ้างบ้ารุงรักษาต้นไม้บริเวณ
ส้านักงานราชบัณฑิตยสภา
ประจ้าปีงบประมาณ 2562
ของส้านักงานเลขานุการกรม
เช่ารถตู้ปรับอากาศในพิธีถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน ประจ้าปี
2561 จ้านวน 1 คัน
ของส้านักงานเลขานุการกรม
จ้างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ้านวน
1 เครื่อง
ของกองศิลปกรรม
ซือเครื่องท้าลายเอกสาร แบบ
ท้าลายครังละ 20 แผ่น จ้านวน 1
เครื่อง
ของกองวิทยาศาสตร์
ซือชุดอาหารแห้งตักบาตรพระสงฆ์
จ้านวน 25 ชุด
ของส้านักงานเลขานุการกรม
ซือขาหลอดไฟนีออน จ้านวน 10 คู่
ของส้านักงานเลขานุการกรม

4,712.00
11,000.00

4,712.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงดาว
รอบรู้

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
4,712.00 ศูนย์หนังสือ
4,712.00 เกณฑ์ราคา บึนทึกข้อความ
จุฬาลงกรณ์
ที่ 190/2562
มหาวิทยาลัย
วันที่ 15 พ.ย. 61
11,000.00 นายแสงดาว
11,000.00 เกณฑ์ราคา บึนทึกข้อความ
รอบรู้
ที่ 192/2562
วันที่ 15 พ.ย. 61

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร์ เทพ
โยธา

2,500.00 นายสมจิตร์ เทพ
โยธา

2,500.00 เกณฑ์ราคา บึนทึกข้อความ
ที่ 194/2562
วันที่ 15 พ.ย. 61

1,835.72

1,835.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์
เนชั่นเนลเพอร์
เฟคอัล ไลแอนซ์
จ้ากัด
30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จ้ากัด

1,835.72 บริษัท อินเตอร์
เนชั่นเนลเพอร์
เฟคอัล ไลแอนซ์
จ้ากัด
29,853.00 บริษัท สมาร์ท
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จ้ากัด

1,835.72 เกณฑ์ราคา บึนทึกข้อความ
ที่ 205/2562
วันที่ 19 พ.ย. 61

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ
ชาด จ้ากัด

1,800.00 บริษัท สุวรรณ
ชาด จ้ากัด

321.00

321.00 เฉพาะเจาะจง วิชัยโลหะกิจ

321.00 วิชัยโลหะกิจ

30,000.00

29,853.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซือเลขที่
4/2562
วันที่ 21 พ.ย. 62
1,800.00 เกณฑ์ราคา บึนทึกข้อความ
ที่ 212/2562
วันที่ 21 พ.ย. 61
321.00 เกณฑ์ราคา บึนทึกข้อความ
ที่ 215/2562
วันที่ 21 พ.ย. 61

3
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

13.

14.

15.

16.

17.

จ้างพิมพ์หนังสือหลักเกณฑ์การทับ
ศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ฉบับราชบัณฑิตย
สภา จ้านวน 1,000 เล่ม
ของกองศิลปกรรม
จ้างพิมพ์หนังสือหลักเกณฑ์การทับ
ศัพท์ภาษาสเปน ฉบับราชบัณฑิตย
สภา จ้านวน 1,000 เล่ม
ของกองศิลปกรรม
จ้างพิมพ์หนังสือสารานุกรม
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
หมวดส่วนประกอบสถาปัตยกรรม
ฉบับราชบัณฑิตยสภา จ้านวน
1,000 เล่ม
ของกองศิลปกรรม
จ้างพิมพ์หนังสือสารานุกรม
ประวัติศาสตร์สากล อเมริกา เล่ม 4
อักษร H-I จ้านวน 1,000 เล่ม
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง
ซือเครื่องท้าลายเอกสาร แบบ
ท้าลายครังละ 20 แผ่น จ้านวน 1
เครื่อง
ของกองวิทยาศาสตร์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
35,000.00 บริษัท ธนาเพรส
35,000.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
จ้ากัด
21/2562
วันที่ 21 พ.ย. 61

50,000.00

37,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส
จ้ากัด

50,000.00

36,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส
จ้ากัด

34,500.00 บริษัท ธนาเพรส
จ้ากัด

34,500.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
22/2562
วันที่ 21 พ.ย. 61

250,000.00

134,843.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส
จ้ากัด

131,000.00 บริษัท ธนาเพรส
จ้ากัด

131,000.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
23/2562
วันที่ 21 พ.ย. 61

380,000.00

373,623.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส
จ้ากัด

221,000.00 บริษัท ธนาเพรส
จ้ากัด

221,000.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
24/2562
วันที่ 21 พ.ย. 61

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จ้ากัด

29,853.00 บริษัท สมาร์ท
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จ้ากัด

29,853.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซือเลขที่
4/2562
วันที่ 21 พ.ย. 61

4
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

18.

19.
20.

จ้างพิมพ์พจนานุกรมศัพท์
ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ชุดการ
ประเมิน การวิจัย และการประกัน
คุณภาพ ฉบับราชบัณฑิตยสภา
จ้านวน 2,000 เล่ม
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง
ซือเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทลั
(ขาว-ด้า) จ้านวน 1 เครื่อง
ของกองศิลปกรรม
จ้างโครงการวิจยั และออกแบบ
ระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย
ส้าหรับประชาชนทั่วไป ในระบบ
ออนไลน์
ของกองศิลปกรรม

300,000.00

165,220.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
อรุณการพิมพ์

180,000.00

180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ทออฟ
โกลด์ จ้ากัด

3,000,000.00

3,000,000.00 เฉพาะเจาะจง ส้านักงาน
ศูนย์วิจัยและให้
ค้าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
150,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
150,200.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
อรุณการพิมพ์
25/2562
วันที่ 22 พ.ย. 61

159,965.00 บริษัท ฮาร์ทออฟ
โกลด์ จ้ากัด
2,926,712.80 ส้านักงาน
ศูนย์วิจัยและให้
ค้าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

159,965.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
26/2562
วันที่ 26 พ.ย. 61
2,926,712.80 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
27/2562
วันที่ 28 พ.ย. 61

