สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
วันที่ 31 มีนาคม 2561
แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

1
2

3

4

5

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

ข้อตกลงจ้างผลิตหนังสือวารสารกรม
คุมประพฤติ ปี 2561
สัญญาซื้อขายครุภณ
ั ฑ์ จานวน 3
รายการ

166,920.00
292,559.40

สัญญาซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ
เพื่อการให้บริการแบบดิจิทลั (Digital
Service)

13,985,000.00

สัญญาซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อรองรับการ
ดาเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม

494,300.00

สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ควบคุม
กลางสาหรับการนาเครื่องมือติดตามตัว
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กบั ผู้กระทาผิด

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)
เฉพาะเจาะ บริษทั วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง
จง แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด
เฉพาะเจาะ บริษทั แฟบบิวลัสคิวบ์ จากัด
292,559.40
จง
166,920.00

บริษทั จีเอเบิล จากัด
วิธี
บริษทั เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์
14,300,550.00
e-bidding
จากัด
บริษทั เบย์ คอมพิวติ้ง จากัด
512,031.74

เฉพาะเจาะ
บริษทั แอททู ซอฟต์ จากัด
จง
บริษทั พี.เอส.เพาเวอร์
ลายส์ จากัด

1,880,900.00

1,671,000.00

บริษทั วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง
166,920.00 แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด
บริษทั แฟบบิวลัสคิวบ์
292,559.40 จากัด

166,920.00
292,559.40

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
ข.41/2561
ส.42/2561

14,165,000.00
13,985,000.00

บริษทั เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์
จากัด

13,985,000.00

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

บริษทั แอททู ซอฟต์
จากัด

494,265.10

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

บริษทั พี.เอส.เพาเวอร์
ลายส์ จากัด

1,598,397.05

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

ส.43/2561

14,120,000.00
494,265.10

ส.44/2561

1,598,397.05

วิธี
e-bidding
บริษทั ศรัณยพงศ์ อิน
โนเวชั่น จากัด

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)

1,602,120.09

ส.45/2561

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

6

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 28 รายการ

21,319.75

เฉพาะเจาะ
บริษทั ออฟฟิศ แลนด์ จากัด
จง

21,319.75

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
จากัด

21,319.75

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

ว.32/2561

7

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 9 รายการ

20,997.68

เฉพาะเจาะ
จง

20,997.68

บริษทั สุพรีม ดิสทิบวิ ชั่น
(ไทยแลนด์) จากัด

20,997.68

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

ว.33/2561

บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิว
4,601.00 เม้นท์ โซลูชั่น(ประเทศ
ไทย) จากัด

4,601.00

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

ว.34/2561

8

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

4,601.00

9

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 16 รายการ

7,236.16

10

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 10 รายการ

5,323.25

11

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 36 รายการ

9,993.27

12

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ

6,546.26

13

ซื้อวัสดุสานักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร
80 แกรม 50 รีม

4,975.50

14

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 10 รายการ

3,884.10

15

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

5,029.00

บริษทั สุพรีม ดิสทิบวิ ชั่น
(ไทยแลนด์) จากัด

บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิว
เฉพาะเจาะ
เม้นท์ โซลูชั่น(ประเทศไทย)
จง
จากัด
เฉพาะเจาะ
จง
เฉพาะเจาะ
จง
เฉพาะเจาะ
จง
เฉพาะเจาะ
จง
เฉพาะเจาะ
จง
เฉพาะเจาะ
จง
เฉพาะเจาะ
จง

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์ จากัด

7,263.16

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
จากัด

7,263.16

ร้าน กรพาณิชย์

5,323.25

ร้าน กรพาณิชย์

5,323.25

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์ จากัด

9,993.27

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์ จากัด

6,546.26

บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค จากัด

4,975.50 บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค จากัด

4,975.50

ร้าน กรพาณิชย์

3,884.10

ร้าน กรพาณิชย์

3,884.10

บริษทั โฟทีกา้ จากัด

5,029.00

บริษทั โฟทีกา้ จากัด

5,029.00

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
จากัด
บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
จากัด

9,993.27
6,546.26

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

ว.35/2561
ว.36/2561
ว.37/2561
ว.38/2561
ว.39/2561
ว.40/2561
ว.41/2561

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

9,587.20

17 จ้างทาโล่ประกาศเกียรติคุณ

2,996.00

จ้างทาโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้
ความช่วยเหลือหน่วยงาน
จ้างทาของที่ระลึกเนื่องในวัน
19
สถาปนากรมคุมประพฤติ
18

20 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

10,486.00
35,310.00
749.00

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)
เฉพาะเจาะ
จง

เฉพาะเจา
ะจง
เฉพาะเจา
ะจง
เฉพาะเจา
ะจง
เฉพาะเจา
ะจง

บริษทั โฟทีกา้ จากัด

บริษทั อินดิโก ดีไซน์ จากัด
บริษทั อินดิโก ดีไซน์ จากัด
บริษทั พรีเมี่ยม เพอร์เฟค
จากัด
บริษทั ซี.เอส.ที.เซอร์วสิ
เซล(2000) จากัด

9,587.20

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)
บริษทั โฟทีกา้ จากัด

บริษทั อินดิโก ดีไซน์
จากัด
บริษทั อินดิโก ดีไซน์
10,486.00
จากัด
บริษทั พรีเมี่ยม เพอร์
35,310.00
เฟค จากัด
บริษทั ซี.เอส.ที.เซอร์วสิ
3,049.50
เซล(2000) จากัด
2,996.00

9,587.20

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เป็นผู้เสนอ
ว.42/2561
ราคาต่าสุด

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
เป็นผู้เสนอ
10,486.00
ราคาต่าสุด
เป็นผู้เสนอ
35,310.00
ราคาต่าสุด
เป็นผู้เสนอ
3,049.50
ราคาต่าสุด
2,996.00

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

จ.29/2561
จ.30/2561
จ.31/2561
จ.32/2561

