สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธ/ี จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลชที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

ข้อตกลงจ้างเหมารถตู้โดยสาร
สาหรับเดินทางเข้าร่วมรับเสด็จพระ
1
เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติ
ยาภา

8,400.00 บาท

-

บาท ตกลงราคา

ราคา

8,400.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ข.32/2558

ข้อตกลงจ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ
2 ระดับชานาญการและชานาญการ
พิเศษ เพือการถ่ายทอดองค์ความรุ้
และทักษะการปฏิบตั ิงานคุม
ประพฤติอย่างมืออาชีพ รุ่นที 1

26,000.00 บาท

-

บาท ตกลงราคา บริษทั ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จากัด ราคา

26,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ข.33/2558

5,400.00 บาท

-

บาท ตกลงราคา

ราคา

5,400.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ข.34/2558

26,000.00 บาท

-

บาท ตกลงราคา บริษทั ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จากัด ราคา

26,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ข.35/2558

3

ข้อตกลงจ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ

ข้อตกลงจ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ
ระดับชานาญการและชานาญการ
4
พิเศษ เพือการถ่ายทอดองค์ความรุ้
และทักษะการปฏิบตั ิงานคุม
ประพฤติอย่างมืออาชีพ รุ่นที 1
ครั้งที 2

นายสุวจิ ักขณ์ มะลิกุลโรจน์

นางอุชณีย์ โกมล

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2
รายการ
6 ซื้อรถเข็น จานวน 2 คัน
5

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธ/ี จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลชที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

6,612.60 บาท

-

บาท ตกลงราคา

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์

ราคา

6,612.60 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ว.131/2558

6,206.00 บาท

-

บาท ตกลงราคา

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

ราคา

6,206.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ว.132/2558

7 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

30,826.70 บาท

-

บาท ตกลงราคา

บริษทั บุญมาซัพพลาย จากัด

ราคา

30,826.70 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ว.133/2558

8 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ

2,354.00 บาท

-

บาท ตกลงราคา

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์ จากัด

ราคา

2,354.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ว.135/2558

9 ซื้อผ้าจัดนิทรรศการ
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 7 รายการ

8,239.00 บาท
22,983.60 บาท

-

ราคา
ราคา

8,239.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
22,983.60 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ว.136/2558
ว.137/2558

11 ซื้อหมึกเครืองถ่ายเอกสาร

17,976.00 บาท

-

ราคา

17,976.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ว.138/2558

12 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ

15,622.00 บาท

-

ราคา

15,622.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ว.139/2558

13 ซื้อวัสดุสานักงาน

6,099.00 บาท

-

บาท ตกลงราคา หจก.เอส.ศรีสุวรรณ(ค้าผ้าและอุปกรณ์)
บาท ตกลงราคา
บริษทั ออฟฟิศ แลนด์ จากัด
บจก.เคียวเซร่ามิต้า ด็อคคิวเม้นท์
บาท ตกลงราคา
โซลูชัน(ประเทศไทย)
บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บาท ตกลงราคา
บางปะอิน จากัด
บาท ตกลงราคา หจก.บี แอล เอส โปรดักส์ (2005)

ราคา

6,099.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ว.140/2558

14 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

1,048.60 บาท

-

บาท ตกลงราคา

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์ จากัด

ราคา

1,048.60 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ว.141/2558

15 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ

5,922.00 บาท

-

บาท ตกลงราคา

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

ราคา

5,922.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ว.142/2558

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 8
รายการ

65,048.51 บาท

-

บาท ตกลงราคา

บริษทั สุพรีม ดิสทิบวิ ชัน(ไทยแลนด์
จากัด

ราคา

65,048.51 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ว.143/2558

16

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 12
รายการ
เช่าพื้นทีเว็บไซต์
จ้างซ่อม CPU เครืองคอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมเครืองพิมพืสาเนาระบบ
ดิจิตอล
จ้างซ่อมเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร
จ้างซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร
จ้างซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร
จ้างทาตรายาง จานวน 4 อัน
จ้างทาตรายาง จานวน 3 อัน
จ้างทาตรายาง จานวน 4 อัน

32 จ้างซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธ/ี จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลชที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

98,049.45 บาท

-

บาท ตกลงราคา บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จากัด ราคา

98,049.45 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ว.144/2558

16,692.00
1,605.00
4,280.00
3,210.00
2,140.00
3,825.00

-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18,971.10 บาท
2,782.00
4,720.84
5,737.34
9,198.79
1,000.00
750.00
1,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-

12,840.00 บาท

-

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บจก.เซเว่นโปร เอ็นเตอร์ไพรด์
ร้าน ทีเอ็กซื เซอร์วสิ
ร้าน ทีเอ็กซื เซอร์วสิ
ร้าน ทีเอ็กซื เซอร์วสิ
ร้าน ทีเอ็กซื เซอร์วสิ
ร้าน ทีเอ็กซื เซอร์วสิ

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

16,692.00
1,605.00
4,280.00
3,210.00
2,140.00
3,825.00

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

จ.83/2558
จ.84/2558
จ.85/2558
จ.86/2558
จ.87/2558
จ.88/2558

บาท ตกลงราคา

บริษทั ริโก้(ประเทศไทย) จากัด

ราคา

18,971.10 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

จ.89/2558

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้าน ทีเอ็กซื เซอร์วสิ
บริษทั ชาร์ป ไทย จากัด
บริษทั ชาร์ป ไทย จากัด
บริษทั ชาร์ป ไทย จากัด
ร้านโกมลตรายาง
ร้านโกมลตรายาง
ร้านโกมลตรายาง
บริษทั เคียวเซร่ามิต้า ด็อคคิวเม้นท์
บาท ตกลงราคา
โซลูชัน(ประเทศไทย) จากัด

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

2,782.00
4,720.84
5,737.34
9,198.79
1,000.00
750.00
1,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

จ.90/2558
จ.91/2558
จ.92/2558
จ.93/2558
จ.94/2558
จ.95/2558
จ.96/2558

12,840.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

จ.97/2558

