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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

1.

2.

3.

4.

ซื้อธูปเทียนแพ จำนวน 1 พำน
เพื่อใช้ในกำรจัดงำนกำรจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพันปีหลวง 12 สิงหำคม 2562
ของสำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ซื้อกระดำษสติกเกอร์ขำวด้ำน A4
70 แกรม
ของกองศิลปกรรม
ซื้อพำนพุ่มดอกไม้ จำนวน 5 พำน
เพื่อใช้ในกำรจัดงำนกำรจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพันปีหลวง 12 สิงหำคม 2562
ของสำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ซื้อชุดอำหำรแห้งตักบำตรพระสงฆ์
จำนวน 10 ชุด
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

800.00

800.00 เฉพำะเจำะจง บวรวันชำติ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
800.00 บวรวันชำติ
800.00 เกณฑ์รำคำ บันทึกข้อควำมที่
ฝค.1030/2562
วันที่ 5 ส.ค. 62

4,408.40

4,408.40 เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

4,408.40 ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

3,000.00

3,000.00 เฉพำะเจำะจง บุษรินทร์

3,000.00 บุษรินทร์

720.00

720.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สุวรรณ
ชำด จำกัด

720.00 บริษัท สุวรรณ
ชำด จำกัด

4,408.40 เกณฑ์รำคำ ใบสั่งซื้อเลขที่
25/2562
วันที่ 5 ส.ค. 62
3,000.00 เกณฑ์รำคำ บันทึกข้อควำมที่
ฝค.1035/2562
วันที่ 5 ส.ค. 62

720.00 เกณฑ์รำคำ บันทึกข้อควำมที่
ฝค.1039/2562
วันที่ 8 ส.ค. 62

2
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

5.

ซื้อหนังสือพิมพ์รำยวัน ประจำเดือน
กรกฎำคม 2562
ของสำนักงำนเลขำนุกำรกรม

1,890.00

6.

จ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรม
พร้อมเข้ำเล่ม
ของกองศิลปกรรม
ซื้อวัสดุสำนักงำน โครงกำรอบรม
เสริมควำมรู้ด้ำนภำษำไทยแก่ครู
ภำษำไทย(ภำคใต้)
ของกองศิลปกรรม
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Converter
VGA TO HDMI AUDIO)
ของกองวิทยาศาสตร์
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ โดยรวม
ค่ำคนขับ น้ำมันเชื้อเพลิง และค่ำ
ทำงด่วนพิเศษแล้ว
ของกองศิลปกรรม
จ้ำงขนส่งพัสดุ
ของกองศิลปกรรม

21,000.00

7.

8.

9.

10.

1,890.00 เฉพำะเจำะจง
ว 119
ตำรำง 1
ลำดับที่ 10
20,116.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท รุ่งโรฒณ์
บริกำร (2525)
จำกัด
ร้าน ลี โอ ซ่า

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
1,890.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์
1,890.00 เกณฑ์รำคำ บันทึกข้อควำมที่
บริกำร (2525)
ฝค.1045/2562
จำกัด
วันที่ 8 ส.ค. 62
20,116.00 ร้าน ลี โอ ซ่า

5,000.00

3,959.00 เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

3,959.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

1,551.50

1,551.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท สมารท์
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด

1,551.50 บริษัท สมารท์
โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด

17,000.00

17,000.00 เฉพำะเจำะจง นายศุภกร ปั้น
ทรัพย์

17,000.00 นายศุภกร ปั้น
ทรัพย์

2,700.00

2,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิ่มเอ็กซ์
เพรส จากัด

2,700.00 บริษัท นิ่มเอ็กซ์
เพรส จากัด

20,116.00 เกณฑ์รำคำ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
67/2562
วันที่ 9 ส.ค. 62
3,959.00 เกณฑ์รำคำ ใบสั่งซื้อเลขที่
26/2562
วันที่ 9 ส.ค. 62
1,551.50 เกณฑ์รำคำ ใบสั่งซื้อเลขที่
27/2562
วันที่ 13 ส.ค. 62
17,000.00 เกณฑ์รำคำ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
68/2562
วันที่ 14 ส.ค. 62
2,700.00 เกณฑ์รำคำ บันทึกข้อควำมที่
ฝค.1069/2562
วันที่ 15 ส.ค. 62

3
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (หลอดฟลูออ
เรสเซนต์ 36 W)
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรม
พร้อมเข้ำเล่ม
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง
ซื้อกล่องไปรษณีย์และพลำสติกกัน
กระแทก
ของสำนักงำนเลขำนุกำรกรม
จ้ำงทำถุงผ้ำใส่เอกสำร
ของกองวิทยาศาสตร์
ซื้อวัสดุสำนักงำน (ปำกกำน้ำเงิน)
จำนวน 120 แท่ง
ของกองวิทยาศาสตร์
ซื้อวัสดุสำนักงำน (ปำกกำน้ำเงิน)
จำนวน 150 แท่ง
ของกองธรรมศาสตร์และการเมือง
ซื้อวัสดุสำนักงำน (ปำกกำน้ำเงิน)
จำนวน 35 แท่ง
ของกองศิลปกรรม

8,988.00

8,988.00 เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

9,630.00

9,630.00 เฉพำะเจำะจง ร้าน ลี โอ ซ่า

4,965.00

4,965.00 เฉพำะเจำะจง บริษัม เอส ซี
เปเปอร์-แพ็ค
จำกัด
14,124.00 เฉพำะเจำะจง ร้าน ลี โอ ซ่า

36,000.00

4,000.00

1,284.00 เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

1,000.00

963.00 เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

5,000.00

449.40 เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
8,988.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
8,988.00 เกณฑ์รำคำ ใบสั่งซื้อเลขที่
แสงวัฒนไพศาล
28/2562
วันที่ 20 ส.ค. 62
9,630.00 ร้าน ลี โอ ซ่า
9,630.00 เกณฑ์รำคำ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
69/2562
วันที่ 20 ส.ค. 62
4,965.00 บริษัม เอส ซี
4,965.00 เกณฑ์รำคำ บันทึกข้อควำมที่
เปเปอร์-แพ็ค
ฝค.1082/2562
จำกัด
วันที่ 21 ส.ค. 62
14,124.00 ร้าน ลี โอ ซ่า
14,124.00 เกณฑ์รำคำ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
70/2562
วันที่ 21 ส.ค. 62
1,284.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
1,284.00 เกณฑ์รำคำ บันทึกข้อควำมที่
แสงวัฒนไพศาล
ฝค.1088/2562
วันที่ 21 ส.ค. 62
963.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
963.00 เกณฑ์รำคำ บันทึกข้อควำมที่
แสงวัฒนไพศาล
ฝค.1087/2562
วันที่ 21 ส.ค. 62
449.40 ห้างหุ้นส่วนจากัด
449.40 เกณฑ์รำคำ บันทึกข้อควำมที่
แสงวัฒนไพศาล
ฝค.1097/2562
วันที่ 22 ส.ค. 62

4
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

18.

19.

จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้โดยสำรปรับ
อำกำศ
ของกองวิทยาศาสตร์
ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด (เงินสวัสดิกำร)
ของสานักงานเลขานุการกรม

3,000.00

1,800.00 เฉพำะเจำะจง นายปัญญา วัง
ทองหลาง

99,617.00

99,617.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
นำไทยประดิษฐ์

2,515.00

2,515.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี
ไทวัสดุ จำกัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
1,800.00 นายปัญญา วัง
1,800.00 เกณฑ์รำคำ บันทึกข้อควำมที่
ทองหลาง
ฝค.1096/2562
วันที่ 22 ส.ค. 62
99,617.00 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
99,617.00 เกณฑ์รำคำ ใบสั่งซื้อเลขที่
นำไทยประดิษฐ์
29/2562
วันที่ 23 ส.ค. 62
2,515.00 บริษัท ซีอำร์ซี
2,515.00 เกณฑ์รำคำ บันทึกข้อควำมที่
ไทวัสดุ จำกัด
ฝค.1111/2562
วันที่ 26 ส.ค. 62
31,800.00 นายศุภกร ปั้น
31,800.00 เกณฑ์รำคำ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
ทรัพย์
71/2562
วันที่ 27 ส.ค. 62

20.

ซื้อหมุด จำนวน 2 รำยกำร
ของสำนักงำนเลขำนุกำรกรม

21.

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ โดยรวม
ค่ำคนขับ น้ำมันเชื้อเพลิง และค่ำ
ทำงด่วนพิเศษแล้ว
ของกองศิลปกรรม
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรทำ
ข้อมูลทำเนียบผู้บริหำร
ของสานักงานเลขานุการกรม
จ้ำงทำกรอบรูป
ของสานักงานเลขานุการกรม

40,000.00

31,800.00 เฉพำะเจำะจง นายศุภกร ปั้น
ทรัพย์

25,000.00

14,666.49 ฉพำะเจำะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

14,666.49 ห้างหุ้นส่วนจากัด
แสงวัฒนไพศาล

25,000.00

10,700.00 เฉพำะเจำะจง สมพร เฟรม โดย
นายสมพร นวกา
นนท์

10,700.00 สมพร เฟรม โดย
นายสมพร นวกา
นนท์

ซื้อหนังสือพิมพ์รำยวัน ประจำเดือน
สิงหำคม 2562
ของสำนักงำนเลขำนุกำรกรม

1,890.00

1,890.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์
ว 119
บริกำร (2525)
ตำรำง 1
จำกัด
ลำดับที่ 10

1,890.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์
บริกำร (2525)
จำกัด

22.

23.

24.

14,666.49 เกณฑ์รำคำ ใบสั่งซื้อเลขที่
30/2562
วันที่ 28 ส.ค. 62
10,700.00 เกณฑ์รำคำ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
71/2562
วันที่ 27 ส.ค. 62
1,890.00 เกณฑ์รำคำ บันทึกข้อควำมที่
ฝค.1129/2562
วันที่ 30 ส.ค. 62

5
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

25.

จ้ำงอัดขยำยภำพ ขนำด 8x10 นิ้ว
จำนวน 46 ภำพ
ของสำนักงำนเลขำนุกำรกรม

2,300.00

2,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วสันต์
สตูดโิ อ จำกัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
เลขที่และวันที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
2,300.00 บริษัท วสันต์
2,300.00 เกณฑ์รำคำ บันทึกข้อควำมที่
สตูดโิ อ จำกัด
ฝค.1130/2562
วันที่ 30 ส.ค. 62

