หนา 1/4

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2551 .
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

ขอตกลงเชาบริการสื่อสารขอมูล
DATANET (ข.1/2552)
สัญญาจางดูแลบํารุงรักษาระบบตูสาขา
2
โทรศพท PABX (ส.2/2552)

1

3 สัญญาจางบํารุงรักษาลิฟท (ส.3/2552)
4
5
6
7
8
9

ขอตกลงจางบริการกําจัดปลวก มด หนู
แมลงสาบ และยุง (ข.4/2552)
สัญญาจางทําความสะอาดอาคารที่ทําการ
กรมคุมประพฤติ (ส.5/2552)
สัญญาจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต
จํานวน 6 อัตรา (ส.6/2552)
สัญญาจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต
จํานวน 12 อัตรา (ส.7/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
เอกสาร (ส.8/2552)
สัญญาจางเหมาบริการรักษาทรัพยสินและ
อาคารที่ทําการกรมคุมประพฤติ (ส.9/2552)

สัญญาจางเหมาบริการผูชวยพนักงานคุม
ประพฤติ (ส.10/2552)
จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต
11
จํานวน 3 อัตรา (ส.11/2552)
10

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธี/จาง

48,150.00 บาท

ขอตกลง

บจก. แอดวานซ ดาตาเน็ตเวอรค

ราคา

48,150.00

บาท

99,510.00 บาท

สอบราคา

บจก. ล็อกซเลย ไวรเลส

ราคา

99,510.00

บาท

56,496.00 บาท

สอบราคา

บจก. วี.เอส.เอลิเวเตอร แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

ราคา

56,496.00

บาท

22,470.00 บาท

ตกลงราคา

หจก. มิสเตอรกิตติ พิชิตแมลง

ราคา

22,470.00

บาท

318,720.00 บาท

สอบราคา

บจก. โปรแครสเปเชียลตี้

ราคา

318,720.00

บาท

712,800.00 บาท

สอบราคา

บจก. เอส ยู บี อินเตอร เซฟตี้การด

ราคา

712,800.00

บาท

1,431,038.88 บาท

สอบราคา

บจก. สปดี้ แพคเก็จ เอ็กซเพรส

ราคา

1,431,038.88

บาท

80,880.00 บาท

ขอตกลง

นางพิศมัย หลักตา

ราคา

80,880.00

บาท

78,000.00 บาท

ขอตกลง

นายราเชน ทองสุกมาก

ราคา

78,000.00

บาท

109,920.00 บาท

ขอตกลง

นางสาวจิรารัตน สวาง

ราคา

109,920.00

บาท

414,000.00 บาท

สอบราคา

บจก. เอส. พี. วาย. แมนพาวเวอร แอนด บิส
สิเนส

ราคา

414,000.00

บาท

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป

- เสนอราคาถูกตองตาม
เงื่อนไขในประกาศฯ
- เสนอราคาถูกตองตาม
เงื่อนไขในประกาศฯ

- เสนอราคาถูกตองตาม
เงื่อนไขในประกาศฯ
- เสนอราคาถูกตองตาม
เงื่อนไขในประกาศฯ
- เสนอราคาถูกตองตาม
เงื่อนไขในประกาศฯ

- เสนอราคาถูกตองตาม
เงื่อนไขในประกาศฯ
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2551 .
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธี/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป

12 ขอตกลงเชาคูสายวงจรเชา DDN

305,592.00 บาท

สอบราคา

บมจ. ที โอ ที

ราคา

305,592.00

บาท

- เสนอราคาถูกตองตาม
เงื่อนไขในประกาศฯ

สัญญาจางใหบริการความปลอดภัย
13 บริเวณศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(ส.13/2552)

725,400.00 บาท

สอบราคา

องคการสงเคราะหทหารผานศึก

ราคา

725,400.00

บาท

- เสนอราคาถูกตองตาม
เงื่อนไขในประกาศฯ

14

สัญญาจางใหบริการความปลอดภัย อาคาร
ที่ทําการกรมคุมประพฤติ (ส.14/2552)

1,019,160.00 บาท

สอบราคา

องคการสงเคราะหทหารผานศึก

ราคา

1,019,160.00

บาท

- เสนอราคาถูกตองตาม
เงื่อนไขในประกาศฯ

15

สัญญาเชาวงจรสื่อสารและเชาบริการ
อินเตอรเน็ต (ส.15/2552)

545,700.00 บาท

สอบราคา

บมจ. ที โอ ที

ราคา

545,700.00

บาท

- เสนอราคาถูกตองตาม
เงื่อนไขในประกาศฯ

สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุอาหาร (อาหารดิบ)
สําหรับผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
16 ยาเสพติด ประกอบอาหารรับประทานเอง
ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(ส.16/2552)

4,911,756.50 บาท

สอบราคา

หจก. พรพรรณการคา

ราคา

4,911,756.50

บาท

- เสนอราคาถูกตองตาม
เงื่อนไขในประกาศฯ

350,000.00 บาท

ตกลงราคา

โรงพิมพสํานักงานพระพูทธศาสนาแหงชาติ ราคา

350,000.00

บาท

80,880.00 บาท

ขอตกลง

นายศตเศรษฐ วงศศิสิน

ราคา

80,880.00

บาท

80,880.00 บาท

ขอตกลง

นางบุษบา กุลแพทย

ราคา

80,880.00

บาท

80,880.00 บาท

ขอตกลง

นางสาววราพร เทศนา

ราคา

80,880.00

บาท

ขอตกลงพิมพหนังสือดูแลลูกวัยรูนใหคนดี
(ส.17/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
18
เอกสาร (ส.18/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
19
เอกสาร (ส.19/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
20
เอกสาร (ส.20/2552)

17
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2551 .
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ลําดับ
ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

งานจัดซื้อจัดจาง
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
เอกสาร (ส.21/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
เอกสาร (ส.22/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
เอกสาร (ส.23/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
เอกสาร (ส.24/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
เอกสาร (ส.25/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
เอกสาร (ส.26/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
เอกสาร (ส.27/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
เอกสาร (ส.28/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
เอกสาร (ส.29/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผูชวยพนักงานคุม
ประพฤติ (ส.30/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผูชวยพนักงานคุม
ประพฤติ (ส.31/2552)

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธี/จาง

80,880.00 บาท

ขอตกลง

นางสาวศุภมาศ อวมทับ

ราคา

80,880.00

บาท

80,880.00 บาท

ขอตกลง

นายทองศักดิ์ บุญกล่ํา

ราคา

80,880.00

บาท

79,575.49 บาท

ขอตกลง

นางสาวอรอนงค สัจจีกูล

ราคา

79,575.49

บาท

80,880.00 บาท

ขอตกลง

นายศรายุธ สุทธิวาคาร

ราคา

80,880.00

บาท

80,880.00 บาท

ขอตกลง

นางสาวขวัญเดือน หนูชู

ราคา

80,880.00

บาท

80,880.00 บาท

ขอตกลง

นายธีรเชษฐ อินทรหอม

ราคา

80,880.00

บาท

80,880.00 บาท

ขอตกลง

นางสาวจารุวรรณ ทวีผล

ราคา

80,880.00

บาท

80,880.00 บาท

ขอตกลง

นางสาวสุพัตรา วงศสุริยะวัฒนา

ราคา

80,880.00

บาท

80,880.00 บาท

ขอตกลง

นางสาวอภิญญา สมใจ

ราคา

80,880.00

บาท

109,920.00 บาท

ขอตกลง

นายพงศพล ภูจาพล

ราคา

109,920.00

บาท

109,920.00 บาท

ขอตกลง

นายธีรภัทร จันทรัฐ

ราคา

109,920.00

บาท

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป

หนา 4/4

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2551 .
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธี/จาง

80,880.00 บาท

ขอตกลง

นางสาวธิสดาภา หรุนลี

ราคา

80,880.00

บาท

80,880.00 บาท

ขอตกลง

นางสาวอรุโนทัย กานสัญชัย

ราคา

80,880.00

บาท

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
เอกสาร (ส.32/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
เอกสาร (ส.33/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
เอกสาร (ส.34/2552)
สัญญาจางเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ
เอกสาร (ส.35/2552)
จางทําตรายาง 41 อัน (จ.1/2552)
จางทําตรายาง 8 อัน (จ.2/2552)
ซอมรถยนต อล 899 (จ.3/2552)
ซอมระบบไฟฟา หอง ผอ.กองกิจฯ และ
หองน้ําชาย-หญิงขางหองสํานักผูตรวจฯ
(จ.4/2552)

78,270.96 บาท

ขอตกลง

นายอภินันท ทองเนียม

ราคา

78,270.96

บาท

73,690.67 บาท

ขอตกลง

นายสรายุทธ วรรณลพ

ราคา

73,690.67

บาท

4,110.00 บาท
960.00 บาท
3,445.40 บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานโกลมตรายาง
รานโกลมตรายาง
หจก. พระนครออโตแอร

ราคา
ราคา
ราคา

4,110.00
960.00
3,445.40

บาท
บาท
บาท

8,000.00 บาท

ตกลงราคา

นายสัญญา ทองเปลี่ยน

ราคา

8,000.00

บาท

40 ซอมฝาเพดาน หอง ผอ.กองกิจฯ (จ.5/2552)

11,725.00 บาท

ตกลงราคา

นายสัญญา ทองเปลี่ยน

ราคา

11,725.00

บาท

5,301.00 บาท

ตกลงราคา

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

ราคา

5,301.00

บาท

32
33
34
35
36
37
38
39

41 ซื้อหนังสือ (ว.1/2552)

เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป

