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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

1.

2.

3.

4.

5.

จ้างเช่าห้องประชุมโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูล
ภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ จ.แพร่
จานวน 1 ห้อง
ของกองศิลปกรรม
จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อม
น้ามันเชื้อเพลิง คนขับ (จ.แพร่)
จานวน 1 คัน
ของกองศิลปกรรม
จ้างส่งเอกสารการอบรมและของ
ต่างๆ โครงการอบรมเสริมความรู้
ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย จ.
ขอนแก่น
ของกองศิลปกรรม
ซื้อสวิตซ์เปิดปิดไฟ จานวน 5 ตัว
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
พร้อมเข้าเล่ม
ของกองศิลปกรรม

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเฮือน
นานา บูติค
จ.แพร่

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
2,500.00 โรงแรมเฮือน
2,500.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
นานา บูติค
ฝค.867/2562
จ.แพร่
วันที่ 4 มิ.ย. 62

17,548.00

17,548.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ฟลายสมายล์

17,548.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
ฟลายสมายล์

17,548.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
54/2562
วันที่ 4 มิ.ย. 62

5,000.00

3,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟลช โลจิ
สติกส์ จากัด
(มหาชน)

3,280.00 บริษัท แฟลช โลจิ
สติกส์ จากัด
(มหาชน)

3,280.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.877/2562
วันที่ 6 มิ.ย. 62

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิบูลย์การ
ไฟฟ้า

250.00 ร้านวิบูลย์การ
ไฟฟ้า

20,116.00

20,116.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลี โอ ซ่า

20,116.00 ร้าน ลี โอ ซ่า

250.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.880/2562
วันที่ 6 มิ.ย. 62
20,116.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
55/2562
วันที่ 6 มิ.ย. 62

2
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

6.

ซื้อบัลลาสต์ จานวน 1 ตัว
ของสานักงานเลขานุการกรม

7.

จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อม
น้ามันเชื้อเพลิง คนขับ (จ.ขอนแก่น)
จานวน 1 คัน
ของกองศิลปกรรม
จ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่อง
ถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
รถ.ถ.16/2559
ของกองวิทยาศาสตร์
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
ของสานักงานเลขานุการกรม

20,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกร
ปั้นทรัพย์

24,580.04

24,580.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน
มาร์เก็ตติ้ง
(ไทยแลนด์) จากัด

ซื้อสีและอุปกรณ์สาหรับตีเส้นพื้นที่
จอดรถจักรยานยนต์
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างทาสาเนาเอกสารประวัตศิ าสตร์
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง

1,000.00

8.

9.

10.

11.

150.00

1,890.00

5,000.00

150.00 เฉพาะเจาะจง ทรรศนีย์ อัม
พะวา

1,890.00 เฉพาะเจาะจง
ว 119
ตาราง 1
ลาดับที่ 10
985.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รุ่งโรฒณ์
บริการ (2525)
จากัด

บริษัท โฮม โปร
ดักส์ เซ็นเตอร์
จากัด มหาชน
4,320.00 เฉพาะเจาะจง กองทุนส่งเสริม
งานจดหมายเหตุฯ
กรมศิลปากร

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
150.00 ทรรศนีย์ อัม
150.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
พะวา
ฝค.889/2562
วันที่ 7 มิ.ย. 62
15,000.00 นายศุภกร
15,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
ปั้นทรัพย์
56/2562
วันที่ 7 มิ.ย. 62
24,580.04 บริษัท แคนนอน
มาร์เก็ตติ้ง
(ไทยแลนด์) จากัด

24,580.04 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
57/2562
วันที่ 10 มิ.ย. 62

1,890.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์
บริการ (2525)
จากัด

1,890.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.899/2562
วันที่ 11 มิ.ย. 62

985.00 บริษัท โฮม โปร
ดักส์ เซ็นเตอร์
จากัด มหาชน
4,320.00 กองทุนส่งเสริม
งานจดหมายเหตุฯ
กรมศิลปากร

985.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.903/2562
วันที่ 12 มิ.ย. 62
4,320.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.908/2562
วันที่ 14 มิ.ย. 62

3
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

12.

13.

14.

15.

16.

17.

จ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่อง
ถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
รถ.ถ.30/2556
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างตรวจสภาพรถราชการ ทะเบียน
วฮ 6706
ของสานักงานเลขานุการกรม
เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ามัน
เชื้อเพลิง 2 คัน
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุ
สานักงาน
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างรายงานขอจ้างซ่อมแซมและ
บารุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน
ฮจ 6565 กทม. (ตรวจเช็คระยะ)
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อหนังสือวิชาการ จานวน 13
รายการ (43 เล่ม)
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง

6,955.00

535.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอส.เอ็ม.เอส.
เทรดดิ้งแอนด์
เซอร์วิส
535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชพฤกษ์
วิศกรรม จากัด

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นิมิต ทองหว่าง

10,486.00

10,486.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

5,912.82

5,912.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวตัน
เซอร์วิส เซ็นเตอร์
จากัด

50,321.70

50,321.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิ
ยะ บุ๊คสโตร์
(ประเทศไทย)
จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
6,955.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
6,955.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
เอส.เอ็ม.เอส.
58/2562
เทรดดิ้งแอนด์
วันที่ 14 มิ.ย. 62
เซอร์วิส
535.00 บริษัท ราชพฤกษ์
535.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
วิศกรรม จากัด
ฝค.915/2562
วันที่ 18 มิ.ย. 62
3,000.00 นิมิต ทองหว่าง
3,000.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.919/2562
วันที่ 21 มิ.ย. 62
10,486.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
10,486.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
แสงวัฒนไพศาล
21/2562
วันที่ 24 มิ.ย. 62
5,912.82 บริษัท นิวตัน
5,912.82 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
เซอร์วิส เซ็นเตอร์
59/2562
จากัด
วันที่ 25 มิ.ย. 62
50,321.70 บริษัท คิโนะคูนิ
ยะ บุ๊คสโตร์
(ประเทศไทย)
จากัด

50,321.70 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
22/2562
วันที่ 26 มิ.ย. 62

4
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

18.

ซื้อพานธูปเทียนแพกรวยดอกไม้สด
เพื่อใช้ในการร่วมบันทึกเทปถวาย
พระพร เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
ของสานักงานเลขานุการกรม

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้คุณ
ว 119
เพ็ญ
ตาราง 1
ลาดับที่ 2

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
2,500.00 ร้านดอกไม้คุณ
2,500.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
เพ็ญ
ฝค.931/2562
วันที่ 26 มิ.ย. 62

