สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

1

2

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
นักวิชาการเผยแพร่

สัญญาจ้างบริการรักษาความ
3 ปลอดภัยอาคารที่ทาการกรมคุม
ประพฤติ

4

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

สัญญาจ้างทาความสะอาดอาคารที่
ทาการกรมคุมประพฤติ

สัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

168,300.00

165,000.00

246,312.00

118,770.00

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

168,300 ตกลงราคา

บริษทั ธรรมจักร คลีนนิ่ง
เซอร์วสิ จากัด

165,000 ตกลงราคา นายทรงเกียรติ จันทพรม

246,312 ตกลงราคา

118,770 ตกลงราคา

องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

บริษทั แฟบบิวลัสคิวบ์
จากัด

168,300.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)
บริษทั ธรรมจักร คลีนนิ่ง
เซอร์วสิ จากัด

165,000.00 นายทรงเกียรติ จันทพรม

246,312.00

118,770.00

องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

บริษทั แฟบบิวลัสคิวบ์
จากัด

168,300.00

165,000.00

246,312.00

118,770.00

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

ส.15/2562
ลว.1
พฤศจิกายน
2561

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

ส.16/2562
ลว.1
พฤศจิกายน
2561

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

ส.17/2562
ลว.2
พฤศจิกายน
2561

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

ส.18/2562
ลว.2
พฤศจิกายน
2561

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

5

6

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ (133 เครื่อง)

ข้อตกลงบริการเช่าใช้โทรศัพท์ผ่าน
หมายเลข 1111 กด 78

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

4,428,900.00 4,428,900.00 e-bidding

176,806.80

รายชื่อ

176,806.80

เฉพาะเจา
ะจง

บริษทั สหธุรกิจ จากัด

3,571,981.00

บริษทั เมโทรโปรเฟสชั่น
แนลโปรดักส์ จากัด

3,540,500.00

บริษทั แอมโปไมโครซิส
จากัด
บริษทั แพร็กม่า
เทคโนโลยี จากัด
บริษทั นิปด้า กรุ๊ป จากัด
บริษทั เอ็นพี คอนเน็ค
จากัด
บริษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน)

3,996,450.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)

บริษทั เมโทรโปรเฟสชั่น
แนลโปรดักส์ จากัด

3,540,500.00

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

ส.21/2562
ลว.9
พฤศจิกายน
2561

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

ส.22/2561
ลว.12
พฤศจิกายน
2561

4,150,000.00
3,941,987.00
3,762,000.00

176,806.80

บริษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน)

176,806.80

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

7

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

ข้อตกลงบริการเช่าคู่สาย DDN
จานวน 2 วงจร

ข้อตกลงจ้างเหมารถตู้โดยสารเป็น
พาหนะในโครงการประชุมเชิง
8 ปฏิบตั ิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

186,000.00

9,600.00

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

186,000.00

9,600

เฉพาะเจา
ะจง

บริษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน)

เฉพาะเจา
นายไพบูลย์ ธเนศพลสิริ
ะจง

บริษทั แอททู ซอฟต์
จากัด

สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อจาแนกความเสี่ยง
9
และสภาพปัญหาความจาเป็นและ
ความต้องการ

บริษทั เอ็นเตอร์ไพรส์ซิส
เต็ม จากัด
บริษทั อัลฟ่า-บี คอมพ์
แอนด์ลิงค์ จากัด
3,000,000.00 3,002,741.00 e-bidding
บริษทั แมกซ์ไซอัล จากัด
บริษทั ทรัพย์ นารา
โซลูชั่นส์ จากัด

186,000.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)
บริษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน)

9,600.00 นายไพบูลย์ ธเนศพลสิริ

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

ส.23/2561
ลว.12
พฤศจิกายน
2561

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

ข.25/2562
ลว.20
พฤศจิกายน
2561

ปฏิบตั ิ
ถูกต้อง ตรง
1,855,000.00
ตามเงือ่ นไข
ที่กาหนด

ส.26/2562
ลว.20
พฤศจิกายน
2561

186,000.00

9,600.00

1,855,000.00

1,800,000.00
2,044,770.00

บริษทั แอททู ซอฟต์
จากัด
2,374,444.00
2,350,000.00

สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อจาแนกความเสี่ยง
9บ
ลาดั
และสภาพปั
ญหาความจ
งานจั
ดซื้อจัดจ้าเป็
างนและ
ที่
ความต้องการ

สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
10 ช่วยปฏิบตั ิงานโครงการคืนคนดีสู่
สังคม

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง
หรือจ้าง
3,000,000.00 3,002,741.00 e-bidding
วิธ/ี จ้าง
(บาท)
(บาท)

154,000.00

154,000.00

13,910.00

13,910.00

1,829.70

1,829.70

47,339.28

47,339.28

3,638.00

3,638.00

15 จ้างทาป้ายชื่อไม้หอ้ งผู้เชี่ยวชาญฯ

1,819.00

1,819.00

16 จ้างทาป้ายชื่อไม้หอ้ งผู้ตรวจราชการ

1,819.00

1,819.00

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
12 ซื้อวัสดุสานักงาน
เช่าสัญญาณโทรศัพท์ระบบเคเบิ้ลท
รูวชิ ั่นส์
จ้างทาป้ายชื่อไม้ ห้องสานักตรวจ
14
ราชการ
13

เฉพาะเจา
ะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

บริษทั แท็บดิจิตอล
เทคโนโลยี แอนด์ บิส
ซิเนส จากัด

2,503,607.40

บริษทั ซี.โอ.เอ็ม โพรเกร
ซิฟ 9159 จากัด

1,621,000.00

นายสาธิต ทองมี

เฉพาะเจา
บริษทั โฟทีก้า จากัด
ะจง
เฉพาะเจา บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
ะจง
จากัด
เฉพาะเจา บริษทั ทรูวชิ ั่น กรุ๊ป
ะจง
จากัด
เฉพาะเจา บริษทั ไทยประดิษฐ์
ะจง
โฆษณา จากัด
เฉพาะเจา บริษทั ไทยประดิษฐ์
ะจง
โฆษณา จากัด
เฉพาะเจา บริษทั ไทยประดิษฐ์
ะจง
โฆษณา จากัด

แบบ สขร.1
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
ปฏิบตั ิ เลชที
ส.26/2562
่และวันที่
หรือจ้าง
บริษทั แอททู ซอฟต์
ถูกเหตุ
ต้อผงลที
ตรง่
ลว.20
ของสั
ญญา
1,855,000.00
จากัด
พฤศจิ
ายน
คัดเลือ่ นไข
ก
หรื
อข้อกตกลง
ราคาที่ตกลงซื้อ ตามเงื
ทีโดยสรุ
่กาหนด
2561้อหรือ
ป ในการซื
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
จ้าง
(บาท)

154,000.00

นายสาธิต ทองมี

13,910.00

บริษทั โฟทีก้า จากัด

1,829.70
47,339.28
3,638.00
1,819.00
1,819.00

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
จากัด
บริษทั ทรูวชิ ั่น กรุ๊ป
จากัด
บริษทั ไทยประดิษฐ์
โฆษณา จากัด
บริษทั ไทยประดิษฐ์
โฆษณา จากัด
บริษทั ไทยประดิษฐ์
โฆษณา จากัด

154,000.00

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

13,910.00 เฉพาะเจาะจง
1,829.70 เฉพาะเจาะจง
47,339.28 เฉพาะเจาะจง
3,638.00 เฉพาะเจาะจง
1,819.00 เฉพาะเจาะจง
1,819.00 เฉพาะเจาะจง

ส.27/2562
ลว.23
พฤศจิกายน
2561
ว.1/2562 ลว.
21 พ.ย.61
ว.2/2562 ลว.
27 พ.ย.61
จ.2/2562 ลว.
16 พ.ย. 61
จ.3/2562 ลว.
20 พ.ย.61
จ.4/2562 ลว.
20 พ.ย.61
จ.5/2562 ลว.
23 พ.ย.61

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

จ้างตรวจเช็คซ่อมบารุงและเปลี่ยน
17 อะไหล่รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน
ฮฉ 6969

3,980.00

3,980.00

เฉพาะเจา
ะจง

อู่ ส.มานะยนต์

3,980.00

อู่ ส.มานะยนต์

3,980.00 เฉพาะเจาะจง

จ.6/2562 ลว.
26 พ.ย.61

เปิด Port Lan (ห้องศูนย์ปฏิบตั ิการ
EM)

2,782.00

2,782.00

เฉพาะเจา
ะจง

บริษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน)

2,782.00

บริษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน)

2,782.00 เฉพาะเจาะจง

จ.7/2562 ลว.
27 พ.ย.61

2,354.00

2,354.00

เฉพาะเจา
ะจง

บริษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน)

2,354.00

บริษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน)

2,354.00 เฉพาะเจาะจง

จ.8/2562 ลว.
30 พ.ย.61

18

จ้างเปิด Port Lan (ย้ายจากกอง
19 ส่งเสริมไป กองพัฒนาการคุม
ประพฤติ ชั้น 6)

