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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
จานวน 30 เล่ม
ของกองศิลปกรรม
จ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหว พร้อมตัด
ต่อ (ครั้งที่ 4)
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างทาบัตรติดรถยนต์ผ่านเข้า-ออก
สนามเสือป่า จานวน 200 ใบ
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อซองขาวมีครุฑ DL 60 กล่อง
(กล่องละ 500 ซอง)
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อสาย HDMI จานวน 3 สาย
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อกระดาษชาระม้วนใหญ่ จานวน
90 หีบ และสบู่เหลวล้างมือ จานวน
36 แกลลอน
ของสานักงานเลขานุการกรม

3,177.90

3,177.90 เฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

6,000.00

5,250.00 เฉพาะเจาะจง นายธนุส สาม
เสน

3,424.00

3,424.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
สากลตรายางและ
การพิมพ์
21,507.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีทอง 555
จากัด

22,000.00

3,750.02

65,000.00

3,750.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอส
ออดิโอ แอนด์
เคเบิล จากัด
64,443.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิลเลีย่ น มิ
ลเลีย่ น เทรดดิ้ง
จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
3,177.90 ร้านลีโอซ่า
3,177.90 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.1135/2562
วันที่ 3 ก.ย. 62
5,250.00 นายธนุส สาม
5,250.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
เสน
73/2562
วันที่ 3 ก.ย. 62
3,424.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
3,424.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
สากลตรายางและ
ฝค.1149/2562
การพิมพ์
วันที่ 9 ก.ย. 62
21,507.00 บริษัท สีทอง 555
21,507.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
จากัด
31/2562
วันที่ 10 ก.ย. 62
3,750.02 บริษัท เอสเอส
3,750.02 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ออดิโอ แอนด์
ฝค.1157/2562
เคเบิล จากัด
วันที่ 10 ก.ย. 62
64,443.96 บริษัท บิลเลีย่ น มิ
64,443.96 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
ลเลีย่ น เทรดดิ้ง
32/2562
จากัด
วันที่ 13 ก.ย. 62

2
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

7.

8.

9.

10.

11.

จ้างผลิตรายการองค์ความรู้ของ
สานักงานราชบัณฑิตยสภา (การ์ตนู
แอนิเมชันแมวเหมียว เล่าเรื่องไทย
สานวนไทย)
ของกองศิลปกรรม
จ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหว พร้อมตัด
ต่อ
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหว พร้อมตัด
ต่อ
ของกองศิลปกรรม
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) จานวน 1 เครื่อง
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาลิฟต์
ของสานักงานเลขานุการกรม

2,250,000.00

4,000.00

14,188.20

2,250,000.00

e-bidding

บริษัท แอนิเมเนีย
จากัด

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนุส สาม
เสน
14,188.20 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลี โอ ซ่า

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
(บาท)
(บาท)
2,135,000.00 บริษัท แอนิเมเนีย
2,135,000.00
จากัด

4,000.00 นายธนุส สาม
เสน
14,188.20 ร้าน ลี โอ ซ่า

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ
บีกินส์ ซิสเต็มส์
จากัด

900.00 บริษัท เดอะ
บีกินส์ ซิสเต็มส์
จากัด

242,569.00

242,569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ
เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย)
จากัด

242,569.00 บริษัท มิตซูบิชิ
เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย)
จากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
Price
Performance

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่
50/2562
วันที่ 16 ก.ย. 62

4,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
74/2562
วันที่ 17 ก.ย. 62
14,188.20 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
75/2562
วันที่ 17 ก.ย. 62
900.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.1196/2562
วันที่ 18 ก.ย. 62
242,569.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
76/2562
วันที่ 19 ก.ย. 62

3
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

12.

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
1,088.00 บริษัท แอดไวซ์
1,088.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ไอที อินฟินิท
ฝค.1211/2562
จากัด
วันที่ 20 ก.ย. 62

ซื้อวัสดุสาหรับใช้ในงานบารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่
ข่ายของสานักงานราชบัณฑิตยสภา
ดังนี้
1. หัวเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ RJ45
ตัวผู้ จานวน 100 ชิ้น
2. ตัวหุ้นหัวเชื่อมเครือข่ายแบบ
RJ45 ตัวผู้ จานวน 100 ชิ้น
3. หัวเชื่อมโทรศัพท์แบบ RJ11 ตัว
ผู้ จานวน 20 ชิ้น
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างทาตาลปัตร จานวน 1 เล่ม
ของสานักงานเลขานุการกรม

1,088.00

1,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์
ไอที อินฟินิท
จากัด

1,926.00

1,926.00 เฉพาะเจาะจง ฮั่วฮะฮวด

1,926.00 ฮั่วฮะฮวด

14.

ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจาเดือน
กันยายน 2562
ของสานักงานเลขานุการกรม

1,800.00

บริษัท รุ่งโรฒณ์
บริการ (2525)
จากัด

1,800.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์
บริการ (2525)
จากัด

15.

ซื้อป้ายสติ๊กเกอร์ (กล่องละ 500
ซอง) จานวน 5 กล่อง
ของสานักงานเลขานุการกรม

2,140.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง
ว 119
ตาราง 1
ลาดับที่ 10
2,140.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

2,140.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

13.

1,926.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.1212/2562
วันที่ 20 ก.ย. 62
1,800.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.1229/2562
วันที่ 25 ก.ย. 62
2,140.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.1234/2562
วันที่ 25 ก.ย. 62

4
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

16.

17.

18.

19.

จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (เครื่อง
ถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
รถ.ถ.30/2556)
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย)
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างพิมพ์หนังสือ “พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก” จานวน 2,000 เล่ม
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง
จ้างจัดทาฐานข้อมูลคาใน
พจนานุกรมภาษาถิ่น ๓ ภาค
ระยะที่ ๒
ของกองศิลปกรรม

3,854.50

3,854.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอ็ม.เอส
เทรดดิ้ง แอนด์
เซอร์วิส

378,000.00

378,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด
736,000.00 e-bidding บริษัท อมรินทร์
พริ้นติ้ง แอนด์
พับลิชชิ่ง จากัด
(มหาชน)
1,463,500.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ

1,000,000.00

1,500,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
3,854.50 หจก.เอส.เอ็ม.เอส
3,854.50 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
เทรดดิ้ง แอนด์
ฝค.1238/2562
เซอร์วิส
วันที่ 25 ก.ย. 62
338,120.00 บริษัท สมาร์ท
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด
582,080.00 บริษัท อมรินทร์
พริ้นติ้ง แอนด์
พับลิชชิ่ง จากัด
(มหาชน)
1,455,200.00 สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ

338,120.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
33/2562
วันที่ 27 ก.ย. 62
Price
582,080.00
สัญญาจ้างเลขที่
Performance
51/2562
วันที่ 27 ก.ย. 62
1,455,200.00 เกณฑ์ราคา สัญญาจ้างเลขที่
52/2562
วันที่ 30 ก.ย. 62

