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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

1.

2.

3.

4.

จ้างพิมพ์หนังสือสอน
พระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจา
พุทธศักราช 2562 เรื่อง “กาลเทศะ
ตามนัยพระพุทธศาสนา”
จานวน 1,100 เล่ม
ของกองศิลปกรรม
ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง
จ้างซ่อมแซมและบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ หมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์ รถ.ป.140/51
ของกองศิลปกรรม
จ้างซ่อมแซมและบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ หมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์ รถ.ป.86 (CDU 211)
ของสานักงานเลขานุการกรม

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
45,870.00 บริษัท ธนาเพรส
45,870.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
จากัด
39/2562
วันที่ 7 พ.ค. 62

45,870.00

45,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส
จากัด

2,392.52

2,392.52 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลี โอ ซ่า

2,392.52 ร้าน ลี โอ ซ่า

2,247.00

2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

2,247.00 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

2,392.52 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
40/2562
วันที่ 7 พ.ค. 62
2,247.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
41/2562
วันที่ 7 พ.ค. 62

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

2,140.00 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

2,140.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
42/2562
วันที่ 7 พ.ค. 62

2
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

5.

ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
ของสานักงานเลขานุการกรม

6.

7.

8.

9.

10.

1,810.00

1,810.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์
ว 119
บริการ (2525)
ตาราง 1
จากัด
ลาดับที่ 10

เช่าสถานที่จัดประชุม
ของกองวิทยาศาสตร์

26,520.00

จ้างทากระเป๋าใส่เอกสารในการ
ประชุม จานวน 150 ใบ
ของกองศิลปกรรม
จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อม
น้ามันเชื้อเพลิง คนขับ และค่าทาง
ด่วน จานวน 2 คัน
ของกองศิลปกรรม
เช่าสถานที่จัดประชุม
ของกองศิลปกรรม

45,000.00

26,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามธานี
โฮเต็ล (1988)
จากัด
18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราเฟีย

ซื้อวัสดุสานักงาน (โครงการประชุม
วิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 9)
ของกองศิลปกรรม

จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
1,810.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์
1,810.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
บริการ (2525)
ฝค.782/2562
จากัด
วันที่ 8 พ.ค. 62
26,520.00 บริษัท สยามธานี
โฮเต็ล (1988)
จากัด
18,000.00 บริษัท ราเฟีย
จากัด

11,000.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา พิมพ์
ทองหลาง

4,800.00 นายปัญญา พิมพ์
ทองหลาง

50,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมจิก เอ็น
เตอร์ไพรส์ จากัด

33,000.00 บริษัท แมจิก เอ็น
เตอร์ไพรส์ จากัด

20,000.00

2,134.65 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

2,134.65 ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

26,520.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
43/2562
วันที่ 10 พ.ค. 62
18,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
44/2562
วันที่ 15 พ.ค. 62
4,800.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
45/2562
วันที่ 15 พ.ค. 62
33,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
46/2562
วันที่ 15 พ.ค. 62
2,134.65 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
19/2562
วันที่ 15 พ.ค. 62

3
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
2,500.00 ร้านดอกไม้คุณวัน
2,500.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
เพ็ญ
ฝค.808/2562
วันที่ 21 พ.ค. 62

จัดซื้อพานธูปเทียนแพกรวยดอกไม้
สด (สีม่วงหรือสีชมพู)
จานวน 1พาน
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างซ่อมเครื่องคิดเลข
จานวน 2 เครื่อง
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อน้าดื่ม จานวน 192 ถัง
ของสานักงานเลขานุการกรม

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้คุณวัน
เพ็ญ

2,568.00

2,568.00 หจก.เอส.เอ็ม.
เอส.เทรดดิ้ง
เซอร์วิส
7,190.40 บริษัท เอ็ม. วอ
เตอร์ จากัด

2,568.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.818/2562
วันที่ 22 พ.ค 62
7,190.40 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.829/2562
วันที่ 23 พ.ค 62

จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อม
น้ามันเชื้อเพลิง และคนขับ
ของกองศิลปกรรม
จ้างซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์
ราชการ ทะเบียน ฮจ 6565 กทม.
ของสานักงานเลขานุการกรม
เช่าสถานที่จัดประชุม
ของสานักงานเลขานุการกรม

19,000.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอ็ม.
เอส.เทรดดิ้ง
เซอร์วิส
7,190.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม. วอ
ว 119
เตอร์ จากัด
ตาราง 1
ลาดับที่ 15
19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรยิ า นนลือ
ชา

19,000.00 นายสุรยิ า นนลือ
ชา

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง อู่ไพบูลย์ยนต์

8,500.00 อู่ไพบูลย์ยนต์

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์
หลานหลวง จากัด

4,000.00 บริษัท แกรนด์
หลานหลวง จากัด

19,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
47/2562
วันที่ 23 พ.ค. 62
8,500.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
48/2562
วันที่ 23 พ.ค. 62
4,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
49/2562
วันที่ 23 พ.ค. 62

7,190.40

4
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

17.

จ้างถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
พร้อมตัดต่อ
ของกองศิลปกรรม

80,000.00

18.

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุม พร้อมเข้าเล่ม
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดซื้อท่อชาร์ปน้าทิ้ง
จานวน 12 ตัว
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างซ่อมแซมและบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ หมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์ รถ.ป.100 (FCU 308)
ของกองศิลปกรรม
จัดซื้อพระฉายาลักษณ์
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
จานวน 1 รูป
ของสานักงานเลขานุการกรม
จัดซื้อหัวฉีดชาระพร้อมสาย
จานวน 27 ชุด
ของสานักงานเลขานุการกรม

22,800.00

19.

20.

21.

22.

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันไชน์ ครี
เอชั่น แอนด์
บรอดคาสติ้ง
จากัด
22,213.20 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลี โอ ซ่า

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก
โดยสรุป
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
(บาท)
(บาท)
35,000.00 บริษัท ซันไชน์ ครี
35,000.00 เกณฑ์ราคา
เอชั่น แอนด์
บรอดคาสติ้ง
จากัด
22,213.20 ร้าน ลี โอ ซ่า
22,213.20 เกณฑ์ราคา

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่
50/2562
วันที่ 24 พ.ค. 62

ใบสั่งจ้างเลขที่
51/2562
วันที่ 24 พ.ค. 62
480.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.834/2562
วันที่ 24 พ.ค. 62
2,140.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
52/2562
วันที่ 27 พ.ค. 62

480.00

480.00 เฉพาะเจาะจง วิบูลย์การไฟฟ้า

480.00 วิบูลย์การไฟฟ้า

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

2,140.00 บริษัท ธนัตถ์
อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธงร่มโพธิ์

1,500.00 ร้านธงร่มโพธิ์

1,500.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.845/2562
วันที่ 28 พ.ค. 62

4,911.30

4,911.30 เฉพาะเจาะจง วิชัยโลหะกิจ

4,911.30 วิชัยโลหะกิจ

4,911.30 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.847/2562
วันที่ 28 พ.ค. 62

5
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

23.

24.

25.

26.

27.

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุม พร้อมเข้าเล่ม
ของกองศิลปกรรม
จ้างพิมพ์หนังสือพจนานุกรมศัพท์
ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ชุดความ
ฉลาดรู้ (literacy) ฉบับราชบัณฑิตยสภา จานวน 2,000 เล่ม
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง
จัดซื้อชุดอาหารแห้งตักบาตรวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
จานวน 25 ชุด
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างทาสาเนาเอกสารโบราณ เรื่อง
ตานานทหารมหาดเล็ก 1ชุด
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง
จ้างทางานโครงการวิจัยและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล (database) คาใน
สารานุกรมและอนุกรมวิธาน ฉบับ
ราชบัณฑิตยสภา
ของกองศิลปกรรม

30,000.00

120,000.00

1,475.00

23,433.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลี โอ ซ่า

103,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
อรุณการพิมพ์

1,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ
ชาด จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
23,433.00 ร้าน ลี โอ ซ่า
23,433.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
53/2562
วันที่ 28 พ.ค. 62
103,300.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
103,300.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
อรุณการพิมพ์
45/2562
วันที่ 29 พ.ค. 62

1,475.00 บริษัท สุวรรณ
ชาด จากัด

466.00

466.00 เฉพาะเจาะจง หอสมุดแห่งชาติ
กรมศิลปากร

466.00 หอสมุดแห่งชาติ
กรมศิลปากร

6,000,000.00

4,638,000.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ

4,638,000.00 สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ

1,475.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.860/2562
วันที่ 29 พ.ค. 62

466.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.858/2562
วันที่ 30 พ.ค. 62
4,638,000.00 เกณฑ์ราคา สัญญาเลขที่
45/2562
วันที่ 30 พ.ค. 62

6
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

28.

ซื้อวัสดุสานักงาน (โครงการอบรม
ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยฯ
ภาคกลาง)
ของกองศิลปกรรม

17,000.00

16,210.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
16,210.50 ห้างหุ้นส่วนจากัด
16,210.50 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
แสงวัฒนไพศาล
20/2562
วันที่ 15 พ.ค. 62

