แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
วันที่ 31 มีนาคม 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)
4,000.00 นายธนุส สาม
4,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
เสน
25/2562
วันที่ 4 มี.ค. 62
4,494.00 บริษัท ธนัตถ์
4,494.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
อินเตอร์เนชั่น
26/2562
แนล จากัด
วันที่ 4 มี.ค. 62

จ้างถ่ายทาภาพเคลื่อนไหวพร้อมตัด
ต่อ 2 คลิป ไม่เกิน 30 นาที
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หมายเลขครุภัณฑ์
รถ. ป. 114/2549
ของกองวิทยาศาสตร์
ซื้อชุดรางไฟนีออน จานวน 1 ชุด
ของกองวิทยาศาสตร์"

6,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนุส สาม
เสน

4,494.00

4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง วิบูลย์การไฟฟ้า

250.00 วิบูลย์การไฟฟ้า

ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จานวน 3
รายการ
1. หลอดไฟนีออน 36 วัตต์ จานวน
50 หลอด
2. สตาร์ตเตอร์ จานวน 50 ตัว
3. หลอดขั้วเสียบ 2 ขา 18 วัตต์
จานวน 10 หลอด
ของสานักงานเลขานุการกรม

4,750.00

4,750.00 เฉพาะเจาะจง วิบูลย์การไฟฟ้า

4,750.00 วิบูลย์การไฟฟ้า

250.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.588/2562
วันที่ 6 มี.ค. 62
4,750.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.595/2562
วันที่ 6 มี.ค. 62

2
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

5.

6.

7.

8.

9.

ซื้อป้ายสติ๊กเกอร์สาหรับพิมพ์ปา้ ย
จ่าหน้าซอง
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อหนังสือวิชาการ จานวน 3
รายการ (6 เล่ม)
ของสานักงานเลขานุการกรม

856.00

856.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

1,780.00

1,780.00 เฉพาะเจาะจง สานักวรรณกรรม
และ
ประวัติศาสตร์
กรมศิลปากร
12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเซเว่น
พับลิเคชั่น จากัด

จ้างจัดหน้าและทาอาร์ตเวิร์ก
วารสารราชบัณฑิตยสภา ปีที่ 43
ฉบับที่ 1
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
ของสานักงานเลขานุการกรม

20,000.00

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หมายเลขครุภัณฑ์
รถ. ป. 91/2549
ของสานักงานเลขานุการกรม

18,832.00

2,120.00

2,120.00 เฉพาะเจาะจง
ว 119
ตาราง 1
ลาดับที่ 10
18,832.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รุ่งโรฒณ์
บริการ (2525)
จากัด
บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
856.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
856.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
แสงวัฒนไพศาล
ฝค.601/2562
วันที่ 7 มี.ค. 62
1,780.00 สานักวรรณกรรม
1,780.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
และ
ฝค.602/2562
ประวัติศาสตร์
วันที่ 7 มี.ค. 62
กรมศิลปากร
12,840.00 บริษัท จีเซเว่น
12,840.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
พับลิเคชั่น จากัด
27/2562
วันที่ 7 มี.ค. 62
2,120.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์
บริการ (2525)
จากัด
18,832.00 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

2,120.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.603/2562
วันที่ 8 มี.ค. 62
18,832.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
28/2562
วันที่ 11 มี.ค. 62

3
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

10.

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
ภาษาไทย ภาษาถิ่น : “วันเวลา
ภาษา จารึก”
ของกองศิลปกรรม

11.

จ้างพิมพ์หนังสือใต้ร่มพระบารมี
จักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราช
เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
จานวน 3,000 ชุด (ชุดละ 2 เล่ม)
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง

21,143.20

1,500,000.00

21,143.20 เฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

1,459,715.00 ประกวดราคา - หจก.อรุณกา
อิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
(e-bidding) - บจก.รุ่งศิลป์การ
พิมพ์(1977)
- บจก.วีรณาเพรส
- บจก.ออนป้า
- บจก.เอบิซ
อินเตอร์กรุ๊ป
- บจก.อมรินทร์
พริ้นติ้ง แอนด์
พับลิชชิ่ง
(มหาชน)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
21,143.20 ร้านลีโอซ่า
21,143.20 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
29/2562
วันที่ 11 มี.ค. 62

1,100,130.00 บริษัท อมรินทร์
พริ้นติ้ง แอนด์พับ
1,431,660.00 ลิชชิ่ง จากัด
(มหาชน)
1,115,000.00
1,370,000.00
963,000.00
1,007,940.00

1,007,940.00 เกณฑ์
คุณภาพ
เทียบราคา

สัญญาเลขที่
39/2562
วันที่ 11 มี.ค. 62

4
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

12.

13.

14.

15.

จ้างเหมารถกระบะขนหนังสือพร้อม
พนักงานขน
เพื่อขนหนังสือพร้อมสัมภาระออก
ร้านจาหน่ายหนังสือในงานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และ
สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อหนังสืออ้างอิงของคณะกรรมการ
วิชาการ จานวน 30 รายการ
ของกองศิลปกรรม
จ้างทาตรายาง จานวน 8 อัน

จ้างเหมาบริการพนักงาน
บริหารงานทั่วไป
(ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
ของสานักงานเลขานุการกรม

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์
แม้นหมาย

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
7,200.00 นายวีระศักดิ์
7,200.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
แม้นหมาย
30/2562
วันที่ 12 มี.ค. 62

12,423.50

12,423.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิริยะธุรกิจ
จากัด

12,423.50 บริษัท วิริยะธุรกิจ
จากัด

488.70

488.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
สากลตรายางและ
การพิมพ์
97,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลนิษฐ์
ชูเมือง

488.70 ห้างหุ้นส่วนจากัด
สากลตรายางและ
การพิมพ์
97,500.00 นางสาวกุลนิษฐ์
ชูเมือง

97,500.00

12,423.50 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
14/2562
วันที่ 12 มี.ค. 62
488.70 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.615/2562
วันที่ 12 มี.ค. 62
97,500.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
40/2562
วันที่ 13 มี.ค. 62

5
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

16.

ซื้อน้าดื่ม จานวน 192 ถัง
ของสานักงานเลขานุการกรม

7,190.40

17.

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิทัล (ขาว-ดา) ยี่ห้อ canon
ของกองวิทยาศาสตร์
จ้างถ่ายทาภาพเคลื่อนไหวพร้อมตัด
ต่อ 2 คลิป ไม่เกิน 30 นาที
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างพิมพ์หนังสือสังคมใหม่ สังคม
เสมอภาค จานวน 500 เล่ม
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง
จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อม
น้ามันเชื้อเพลิง คนขับ และค่าทาง
ด่วน จานวน 3 คัน
ของกองศิลปกรรม
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
พร้อมเข้าเล่มสันกาว 150 เล่ม
ของกองศิลปกรรม

7,542.43

18.

19.

20.

21.

6,000.00

80,000.00

15,000.00

25,000.00

7,190.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม. วอ
ว 119
เตอร์ จากัด
ตาราง 1
ลาดับที่ 15
7,542.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน
มาร์เก็ตติ้ง (ไทย
แลนด์) จากัด
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนุส สาม
เสน
69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบิซ
อินเตอร์กรุ๊ป
จากัด
9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา พิมพ์
ทองหลาง

9,951.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลี โอ ซ่า

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
7,190.40 บริษัท เอ็ม. วอ
7,190.40 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
เตอร์ จากัด
642/2562
วันที่ 18 มี.ค 62
7,542.43 บริษัท แคนนอน
มาร์เก็ตติ้ง (ไทย
แลนด์) จากัด
4,000.00 นายธนุส สาม
เสน
69,550.00 บริษัท เอบิซ
อินเตอร์กรุ๊ป
จากัด
9,800.00 นายปัญญา พิมพ์
ทองหลาง

9,951.00 ร้าน ลี โอ ซ่า

7,542.43 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
31/2562
วันที่ 19 มี.ค. 62
4,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
32/2562
วันที่ 19 มี.ค. 62
69,550.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
41/2562
วันที่ 26 มี.ค. 62
9,800.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
33/2562
วันที่ 29 มี.ค. 62
9,951.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
34/2562
วันที่ 29 มี.ค. 62

6
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

22.

จ้างทาโล่ให้แก่ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจาปี 2561
ของสานักงานเลขานุการกรม

2,140.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชโลกุล
พานิช จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
1,800.00 บริษัท ชโลกุล
1,800.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
พานิช จากัด
ฝค.673/2562
วันที่ 29 มี.ค 62
นางสาวกัณธวัฒน์ รัตนสุนทรสิทธิ์
ผู้รายงาน
1 เมษายน 2562

