สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

1
2
3

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วย
ปฏิบตั งิ านโครงการคืนคนดีสู่สังคม
สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วย
ปฏิบตั งิ านโครงการคืนคนดีสู่สังคม
สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วย
ปฏิบตั งิ านโครงการคืนคนดีสู่สังคม

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

119,464.29

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)
119,464.29

นางสาวอนงค์นาถ คงนุ่น

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ซื้อหรือจ้าง
(บาท)

119,464.29 นางสาวอนงค์นาถ คงนุ่น

119,464.29

เฉพาะเจาะ
จง
119,464.29
119,464.29

เฉพาะเจาะ นายสุรพล เกสร
จง
เฉพาะเจาะ นายทรงเกียรติ จันทพรม
119,464.29
จง
119,464.29

119,464.29
119,464.29

4

สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วย
ปฏิบตั งิ านโครงการคืนคนดีสู่สังคม

119,464.29

119,464.29

เฉพาะเจาะ นางสาวอนงค์ณัฐ บุญเรือง
จง
นาม

119,464.29

5

สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วย
ปฏิบตั งิ านโครงการคืนคนดีสู่สังคม

119,464.29

119,464.29

เฉพาะเจาะ
จง

นางสาวอริสา หมายงาม

6

สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วย
ปฏิบตั งิ านโครงการคืนคนดีสู่สังคม

119,464.29

119,464.29

เฉพาะเจาะ
จง

นางสาวรุ่งฤดี ทองสงค์

นายสุรพล เกสร
นายทรงเกียรติ จันทพรม
นางสาวอนงค์ณัฐ บุญ
เรืองนาม

119,464.29
119,464.29

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
ส.28/2561

ส.29/2561
ส.30/2561

119,464.29

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ส.31/2561

119,464.29 นางสาวอริสา หมายงาม

119,464.29

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ส.32/2561

119,464.29 นางสาวรุ่งฤดี ทองสงค์

119,464.29

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ส.33/2561

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

7

8

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

สัญญาจ้างบ่ารุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลภายนอก ในรูปแบบ SAN
(Storage Area Metwork)

สัญญาจ้างเหมาบ่ารุงรักษาเครื่องแม่
ข่ายระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

2,307,000.00

1,605,000.00

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

2,306,920.00

วิธี
e-bidding

บริษทั เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์
จ่ากัด

2,285,600.00

บริษทั เบย์ คอมพิวติ้ง จ่ากัด

2,300,000.00

บริษทั ไทยทรานสมิชชั่น
อินดัสทรี จ่ากัด
บริษทั วิน วิน อินโนเวทีฟ
เทคโนโลยี จ่ากัด
บริษทั เทรินออนโซลูชั่น
จ่ากัด
บริษทั โอเพ่น เทคโนโลยี
จ่ากัด (มหาชน)
วิธี
1,648,000.80
e-bidding บริษทั รูธ วิคเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ่ากัด

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
บริษทั เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์
จ่ากัด

2,285,600.00

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

ส.34/2561

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

1,218,730.00
1,524,750.00
1,204,700.00
1,314,000.00

บริษทั ดีเอ็กซ์พี (ไทย
1,210,000.00 แลนด์) จ่ากัด

บริษทั สกาย ดิสคัฟเวอร์
จ่ากัด

1,180,000.00

บริษทั ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์)
จ่ากัด

1,070,000.00

1,070,000.00

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ส.35/2561

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

9

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

สัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการคืนคนดีสู่สังคม

ข้อตกลงจ้างผลิตหนังสือรายงาน
ประจ่าปีกรมคุมประพฤติ ปี 2561
สัญญาจ้างท่าความสะอาดอาคารที่
11
ท่าการกรมคุมประพฤติ
10

3,651,300.00

240,750.00
392,700.00

สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จ่านวน
12
2,788,000.00
2 คัน และรถโดยสาร ขนาดไม่น้อย
กว่า 12 ที่นั่ง จ่านวน 1 คัน
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 5 รายการ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

30,580.00

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)
บริษทั เอ็นพีซี โซลูชั่น
แอนด์ เซอร์วิส จ่ากัด
บริษทั อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช
แอนด์ โซลูชั่น จ่ากัด
บริษทั เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง
วิธี
3,866,659.00
จ่ากัด
e-bidding
บริษทั เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์
จ่ากัด
บริษทั แอททู ซอฟต์ จ่ากัด
บริษทั ซีนกิ ซอฟต์ จ่ากัด

เฉพาะเจา บริษทั เนชั่นไฮย์ 1954
ะจง
จ่ากัด
บริษทั ธรรมจักร คลีนนิ่ง
392,700.00 วิธคี ัดเลือก
จ่ากัด
240,750.00

2,788,000.00

-

วิธี
e-bidding

บริษทั สยามนิสสัน
กรุงไทย จ่ากัด

เฉพาะเจา บริษทั สุพรีม ดิสทิบวิ ชั่นส์
ะจง
(ไทยแลนด์) จ่ากัด

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

2,333,000.00
3,000,000.00
2,920,000.00

บริษทั เอ็นพีซี โซลูชั่น
แอนด์ เซอร์วิส จ่ากัด

2,333,000.00

เป็นผู้เสนอ
ส..36/2561
ราคาต่่าสุด

2,850,000.00
2,350,000.00
2,600,000.00

บริษทั เนชั่นไฮย์ 1954
จ่ากัด
บริษทั ธรรมจักร คลี
392,700.00
นนิ่ง จ่ากัด
240,750.00

เป็นผู้เสนอ
ข.37/2561
ราคาต่่าสุด
เป็นผู้เสนอ
392,700.00
ส.38/2561
ราคาต่่าสุด
240,750.00

บริษทั สยามนิสสัน
กรุงไทย จ่ากัด

2,743,480.00

เป็นผู้เสนอ
ส.39/2561
ราคาต่่าสุด

บริษทั สุพรีม ดิสทิ
30,580.00 บิวชั่นส์ (ไทยแลนด์)
จ่ากัด

30,580.00

เป็นผู้เสนอ
ว.18/2561
ราคาต่่าสุด

2,743,480.00

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

14 ซื้อวัสดุส่านักงาน
15 ซื้อวัสดุส่านักงาน จ่านวน 2 รายการ
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 4 รายการ

4,975.50

-

25,466.00

-

39,648.85

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
(บาท)
บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
4,975.50
4,975.50
จ่ากัด
บริษทั แอด อิน บิซิเนส
25,466.00
25,466.00
จ่ากัด

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

เฉพาะเจา
บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค จ่ากัด
ะจง
เฉพาะเจา บริษทั แอด อิน บิซิเนส
ะจง
จ่ากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
ว.19/2561
ว.20/2561

39,648.85

บริษทั สุพรีม ดิสทิ
บิวชั่นส์ (ไทยแลนด์)
จ่ากัด

39,648.85

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ว.21/2561

16,873.90

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ว.22/2561

-

เฉพาะเจา บริษทั สุพรีม ดิสทิบวิ ชั่นส์
ะจง
(ไทยแลนด์) จ่ากัด

16,873.90

บริษทั สุพรีม ดิสทิ
บิวชั่นส์ (ไทยแลนด์)
จ่ากัด

17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 4 รายการ

16,873.90

-

เฉพาะเจา บริษทั สุพรีม ดิสทิบวิ ชั่นส์
ะจง
(ไทยแลนด์) จ่ากัด

18 ซื้อวัสดุส่านักงาน จ่านวน 6 รายการ

61,567.80

-

เฉพาะเจา บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
ะจง
จ่ากัด

61,567.80

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
จ่ากัด

61,567.80

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ว.23/2561

บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิว
เฉพาะเจา
เม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศ
ะจง
ไทย) จ่ากัด

บริษทั เคียวเซร่า ด็อค
12,626.00 คิวเม้นท์ โซลูชั่นส์
(ประเทศไทย) จ่ากัด

12,626.00

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ว.24/2561

เฉพาะเจา บริษทั ออฟฟิศแลนด์
ะจง
จ่ากัด
เฉพาะเจา บริษทั แอด อิน บิซิเนส
ะจง
จ่ากัด
เฉพาะเจา
บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค จ่ากัด
ะจง

บริษทั ออฟฟิศแลนด์
จ่ากัด
บริษทั แอด อิน บิซิเนส
27,178.00
จ่ากัด
บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
4,975.50
จ่ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด
เป็นผู้เสนอ
27,178.00
ราคาต่่าสุด
เป็นผู้เสนอ
4,975.50
ราคาต่่าสุด

19 ซื้อวัสดุส่านักงาน จ่านวน 1 รายการ

12,626.00

-

20 ซื้อวัสดุส่านักงาน จ่านวน 18 รายการ

8,658.44

-

21 ซื้อวัสดุส่านักงาน จ่านวน 4 รายการ

27,178.00

-

4,975.50

-

22 ซื้อวัสดุส่านักงาน กระดาษ 50 รีม

8,658.44

8,658.44

ว.25/2561
ว.26/2561
ว.27/2561

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

23 ซื้อวัสดุส่านักงาน จ่านวน 2 รายการ
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 3 รายการ

25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
26 ซื้อวัสดุส่านักงาน จ่านวน 19 รายการ

วิธ/ี จ้าง
(บาท)
706.20

รายชื่อ

(บาท)
-

ผู้เสนอราคา
เฉพาะเจา บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
ะจง
จ่ากัด

-

เฉพาะเจา บริษทั สุพรีม ดิสทิบวิ ชั่นส์
ะจง
(ไทยแลนด์) จ่ากัด

29,820.90

-

เฉพาะเจา บริษทั สุพรีม ดิสทิบวิ ชั่นส์
ะจง
(ไทยแลนด์) จ่ากัด

7,995.04

-

เฉพาะเจา บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
ะจง
จ่ากัด

18,857.68

27 จ้างท่าบัตรประจ่าตัวพนักงานคุมประพฤติ 75,000.00

-

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
เลชที่และวันที่
หรือจ้าง
เหตุผลที่
ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
หรือข้อตกลง
ราคาที่ตกลง คัดเลือก
โดยสรุป ในการซื้อหรือ
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ซื้อหรือจ้าง
จ้าง
(บาท)
(บาท)
บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
เป็นผู้เสนอ
706.20
706.20
ว.28/2561
จ่ากัด
ราคาต่่าสุด

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

แฉพาะ
เจาะจง

ส่านักงานกิจการโรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึกในพระบรม
ราชูปถัมภ์

18,857.68

บริษทั สุพรีม ดิสทิ
บิวชั่นส์ (ไทยแลนด์)
จ่ากัด

18,857.68

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ว.29/2561

29,820.90

บริษทั สุพรีม ดิสทิ
บิวชั่นส์ (ไทยแลนด์)
จ่ากัด

29,820.90

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ว.30/2561

7,995.04

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
จ่ากัด

7,995.04

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ว.31/2561

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

จ.28/2561

75000

ส่านักงานกิจการโรง
พิมพ์ องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์

75000

