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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

1.

2.

3.

4.

5.

จ้างเย็บรวมเล่มหนังสือราชกิจจา
นุเบกษา วารสารและนิตยสารฉบับ
ย้อนหลัง
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
จานวน 12 กล่อง
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างพิมพ์หนังสือการ์ตูน รู้ รัก
ภาษาไทย เล่ม 2
ของกองศิลปกรรม
ซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน
POE (Power Over Ethernet
Adapter) จานวน 1 เครื่อง
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อแบตเตอรีร่ ถยนต์ราชการ ยี่ห้อ
นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฒษ
5905 กรุงเทพมหานคร
จานวน 1 ลูก
ของสานักงานเลขานุการกรม

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
24,510.00 ร้านเซ่งฮง โดย
24,510.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
นางสุนีย์ อัศว
60/2562
ทรงศิริ
วันที่ 1 ก.ค. 62

24,510.00

24,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ่งฮง โดย
นางสุนีย์ อัศว
ทรงศิริ

25,294.80

25,294.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ
จากัด

25,294.80 บริษัท สหธุรกิจ
จากัด

250,000.00

248,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส
จากัด

248,500.00 บริษัท ธนาเพรส
จากัด

1,391.00

1,391.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด

1,391.00 บริษัท สมาร์ท
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง นิมิตรมอเตอร์
แอร์

2,400.00 นิมิตรมอเตอร์
แอร์

25,294.80 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
23/2562
วันที่ 2 ก.ค. 62
248,500.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
61/2562
วันที่ 4 ก.ค. 62
1,391.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.957/2562
วันที่ 4 ก.ค. 62
2,400.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.963/2562
วันที่ 5 ก.ค. 62

2
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

6.

ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจาเดือน
มิถุนายน 2562
ของสานักงานเลขานุการกรม

7.

จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 1 ป้าย
ใช้ในงานถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจาปี 2562
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อนิตยสาร Time
ของสานักงานเลขานุการกรม

8.

9.

10.

11.

จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม
เอกสารทางวิชาการ
ของกองศิลปกรรม
เช่าสถานที่ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุม พร้อมเข้าเล่ม
ของสานักงานเลขานุการกรม

1,825.00

900.00

3,780.00

2,439.60

14,000.00

30,000.00

1,825.00 เฉพาะเจาะจง
ว 119
ตาราง 1
ลาดับที่ 10
900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รุ่งโรฒณ์
บริการ (2525)
จากัด

3,780.00 เฉพาะเจาะจง
ว 119
ตาราง 1
ลาดับที่ 10
2,439.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แมกกาซีน
อินเตอร์เนชั่น
แนล (ประเทศ
ไทย) จากัด
ร้าน ลี โอ ซ่า

ลีลาอาร์ต

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุณย
พรหม 2548
จากัด
8,346.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลี โอ ซ่า

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
1,825.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์
1,825.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
บริการ (2525)
ฝค.964/2562
จากัด
วันที่ 5 ก.ค. 62
900.00 ลีลาอาร์ต

3,780.00 บริษัท แมกกาซีน
อินเตอร์เนชั่น
แนล (ประเทศ
ไทย) จากัด
2,439.60 ร้าน ลี โอ ซ่า

14,000.00 บริษัท บุณย
พรหม 2548
จากัด
8,346.00 ร้าน ลี โอ ซ่า

900.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.965/2562
วันที่ 5 ก.ค. 62
3,780.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ฝค.973/2562
วันที่ 12 ก.ค. 62
2,439.60 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
62/2562
วันที่ 12 ก.ค. 62
14,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
63/2562
วันที่ 15 ก.ค. 62
8,346.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
64/2562
วันที่ 15 ก.ค. 62

3
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

12.

13.

14.

15.

16.

จ้างพิมพ์หนังสือนานาวิสา
มานยนาม ฉบับราชบัณฑิตยสภา
ของกองศิลปกรรม
จ้างถอดระบบแก๊ส NGV ออกจาก
รถยนต์ราชการ จานวน 1 งาน
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อปากกาเขียนครุภัณฑ์
จานวน 45 ด้าม
ของสานักงานเลขานุการกรม

500,000.00

จ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ในการ
พระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ ณ นคร
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง
ซื้อชุดอาหารแห้งตักบาตรพระสงฆ์
จานวน 12 ชุด
สานักงานเลขานุการกรม

93,700.00

1,000.00

2,340.00

864.00

222,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
อรุณการพิมพ์
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประมวล
ไมตรีแพน
2,340.00 เฉพาะเจาะจง สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(องค์การค้าของ
สกสค.)
93,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
อรุณการพิมพ์

864.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ
ชาด จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
222,600.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
222,600.00 เกณฑ์ราคา สัญญาจ้างทาของ
อรุณการพิมพ์
เลขที่ 48/2562
วันที่ 15 ก.ค. 62
1,000.00 นายประมวล
1,000.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ไมตรีแพน
ฝค.989/2562
วันที่ 18 ก.ค. 62
2,340.00 สานักงาน
2,340.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
คณะกรรมการ
ฝค.991/2562
ส่งเสริมสวัสดิการ
วันที่ 19 ก.ค. 62
และสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(องค์การค้าของ
สกสค.)
93,700.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
93,700.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
อรุณการพิมพ์
65/2562
วันที่ 23 ก.ค. 62
(เงินสวัสดิการ)
864.00 บริษัท สุวรรณ
864.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
ชาด จากัด
ฝค.1006/2562
วันที่ 24 ก.ค. 62

4
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

17.

18.

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุม พร้อมเข้าเล่ม
ของสานักงานเลขานุการกรม
ซื้อหนังสืออ้างอิง
ของกองวิทยาศาสตร์

16,000.00

8,820.00

19.

จ้างทากุญแจสารอง จานวน 7 ดอก
สานักงานเลขานุการกรม

840.00

20.

ซื้อพานธูปเทียนแพกรวยดอกไม้สด
จานวน 1 พาน
สานักงานเลขานุการกรม

2,500.00

3,766.40 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลี โอ ซ่า

8,820.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร์
840.00 เฉพาะเจาะจง นายสมดี นาทอง
รัตน์
2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้คุณ
เพ็ญ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
3,766.40 ร้าน ลี โอ ซ่า
3,766.40 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
66/2562
วันที่ 26 ก.ค. 62
8,820.00 ศูนย์หนังสือ
8,820.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่
มหาวิทยาลัยเกษ
24/2562
ตรศาสตร์
วันที่ 26 ก.ค. 62
840.00 นายสมดี นาทอง
840.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
รัตน์
ฝค.1016/2562
วันที่ 30 ก.ค. 62
2,500.00 ร้านดอกไม้คุณ
2,500.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความที่
เพ็ญ
ฝค.1017/2562
วันที่ 30 ก.ค. 62

