สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

1

2

3

4

5

6

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

144,000.00 นายโชคสมัย ชมชัยรัตน์

อยู่ในวงเงิน
ส.1/2563 ลว.
144,000.00 งบประมาณ
1 พ.ย.2562
ที่จ้าง

144,000.00 นายเอกชัย จันทิมา

อยู่ในวงเงิน
ส.2/2563 ลว.
144,000.00 งบประมาณ
1 พ.ย.2562
ที่จ้าง

144,000.00 นายชัยวัชร์ เคหะนาค

อยู่ในวงเงิน
ส.3/2563 ลว.
144,000.00 งบประมาณ
1 พ.ย.2562
ที่จ้าง

144,000.00

เฉพาะเจา
144,000.00
นายสุเทพ สุขพลอย
ะจง

144,000.00 นายสุเทพ สุขพลอย

อยู่ในวงเงิน
ส.4/2563 ลว.
144,000.00 งบประมาณ
1 พ.ย.2562
ที่จ้าง

144,000.00

เฉพาะเจา นายปรัชญา ลีนะเจริญ
144,000.00
ะจง กุล

นายปรัชญา ลีนะเจริญ
144,000.00
กุล

อยู่ในวงเงิน
ส.5/2563 ลว.
144,000.00 งบประมาณ
1 พ.ย.2562
ที่จ้าง

144,000.00

เฉพาะเจา
144,000.00
นายกุลโรจน์ กุลมา
ะจง

144,000.00 นายกุลโรจน์ กุลมา

อยู่ในวงเงิน
ส.6/2563 ลว.
144,000.00 งบประมาณ
1 พ.ย.2562
ที่จ้าง

144,000.00

เฉพาะเจา
144,000.00
นายโชคสมัย ชมชัยรัตน์
ะจง

144,000.00

เฉพาะเจา
144,000.00
นายเอกชัย จันทิมา
ะจง

144,000.00

เฉพาะเจา
144,000.00
นายชัยวัชร์ เคหะนาค
ะจง

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

7

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

สัญญาจ้างเหมาบริการทาความ
8 สะอาดอาคารที่ทาการกรมคุม
ประพฤติ
สัญญาจ้างบริการดูแลบารุงรักษา
9
ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX
ข้อตกลงบริการเช่าใช้โทรศัพผฺ ่าน
10
หมายเลข 1111 กด 78
ข้อตกลงบริการเช่าคู่สายวงจร DDN
11
จานวน 2 วงจร
สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
12
ช่วยปฏิบตั ิงานโครงการคืนคนดี
สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
13
ช่วยปฏิบตั ิงานโครงการคืนคนดี

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

144,000.00

เฉพาะเจา
144,000.00
นายทรงเกียรติ จันทพรม
ะจง

180,000.00 นายทรงเกียรติ จันทพรม

อยู่ในวงเงิน
ส.7/2563 ลว.
180,000.00 งบประมาณ
1 พ.ย.2562
ที่จ้าง

174,000.00

เฉพาะเจา บริษทั ธรรมจักร คลี
174,000.00
ะจง นนิ่ง เซอร์วสิ จากัด

บริษทั ธรรมจักร คลี
174,000.00
นนิ่ง เซอร์วสิ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ส.8/2563 ลว.
174,000.00 งบประมาณ
8 พ.ย.2562
ที่จ้าง

99,510.00

เฉพาะเจา บริษทั ล็อกซเล่ย์ ไวร์
99,510.00
ะจง เลส จากัด

บริษทั ล็อกซเล่ย์ ไวร์
99,510.00
เลส จากัด

อยู่ในวงเงิน
ส.9/2563 ลว.
99,510.00 งบประมาณ
11 พ.ย.2562
ที่จ้าง

176,806.80

เฉพาะเจา บริการ ทีโอที จากัด
176,806.80
ะจง (มหาชน)

บริการ ทีโอที จากัด
176,806.80
(มหาชน)

อยู่ในวงเงิน
ส.10/2563
176,806.80 งบประมาณ
ลว.10 พ.ย.2562
ที่จ้าง

199,020.00

เฉพาะเจา บริการ ทีโอที จากัด
199,020.00
ะจง (มหาชน)

บริการ ทีโอที จากัด
199,020.00
(มหาชน)

อยู่ในวงเงิน
ส.11/2563
199,020.00 งบประมาณ
ลว.11 พ.ย.2562
ที่จ้าง

180,000.00

เฉพาะเจา
180,000.00
นางสาวอังคณา คงครบ
ะจง

180,000.00 นางสาวอังคณา คงครบ

อยู่ในวงเงิน
ส.12/2563
180,000.00 งบประมาณ
ลว.11 พ.ย.2562
ที่จ้าง

180,000.00

เฉพาะเจา
180,000.00
นายอนุพงษ์ องอาจ
ะจง

180,000.00 นายอนุพงษ์ องอาจ

อยู่ในวงเงิน
ส.13/2563
180,000.00 งบประมาณ
ลว.11 พ.ย.2562
ที่จ้าง

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
14
ช่วยปฏิบตั ิงานโครงการคืนคนดี
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับ
15
รถยนต์
ข้อตกลงซื้อหนังสือพิมพ์รายงัน
16
และนิตยสารรายเดือน
สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
17
ช่วยปฏิบตั ิงานโครงการคืนคนดี
สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
18
ช่วยปฏิบตั ิงานโครงการคืนคนดี
สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
19
ช่วยปฏิบตั ิงานโครงการคืนคนดี
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5
20
รายการ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง
วิธ/ี จ้าง

(บาท)

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

180,000.00 นางสาววิชาดา ใจงาม

อยู่ในวงเงิน
ส.14/2563
180,000.00 งบประมาณ
ลว.11 พ.ย.2562
ที่จ้าง

126,400.00

เฉพาะเจา
126,400.00
นายฤทธิเกียรติ โพธิง์ าม
ะจง

126,400.00 นายฤทธิเกียรติ โพธิง์ าม

อยู่ในวงเงิน
ส.15/2563
126,400.00 งบประมาณ
ลว.14 พ.ย.2562
ที่จ้าง

25,770.00

เฉพาะเจา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ
25,770.00
ะจง (2525) จากัด

บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ
25,770.00
(2525) จากัด

อยู่ในวงเงิน
ข.16/2563
25,770.00 งบประมาณ
ลว.21 พ.ย.2562
ที่จ้าง

180,000.00

เฉพาะเจา
180,000.00
นางสาววิชาดา ใจงาม
ะจง

นางสาววรารัตน์ พล
149,516.10
พิมพ์

อยู่ในวงเงิน
ส.17/2563
149,516.10 งบประมาณ
ลว.26 พ.ย.2562
ที่จ้าง

149,516.10

เฉพาะเจา นางสาววรารัตน์ พล
149,516.10
ะจง พิมพ์

149,516.10

เฉพาะเจา
149,516.10
นายจีรศักดิ์ ขาวสุข
ะจง

149,516.10 นายจีรศักดิ์ ขาวสุข

อยู่ในวงเงิน
ส.18/2563
149,516.10 งบประมาณ
ลว.26 พ.ย.2562
ที่จ้าง

149,516.10

เฉพาะเจา นางสาวพัชนี พรหมใจ
149,516.10
ะจง บุญ

นางสาวพัชนี พรหมใจ
149,516.10
บุญ

อยู่ในวงเงิน
ส.19/2563
149,516.10 งบประมาณ
ลว.26 พ.ย.2562
ที่จ้าง

29,540.56

เฉพาะเจา บริษทั ที เอ็น แม็คเน็ท
29,540.56
ะจง
เซ็นเตอร์ จากัด

บริษทั ที เอ็น แม็คเน็ท
29,540.56
เซ็นเตอร์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.1/2563 ลว.
29,540.56 งบประมาณ
14 พ.ย.2562
ที่ซื้อ

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุสานักงาน กระดาษถ่าย
21
เอกสาร จานวน 100 รีม
ซื้อวัสดุสานักงาน กระดาษถ่าย
22
เอกสาร จานวน 100 รีม
ซื้อวัสดุสานักงาน กระดาษถ่าย
23
เอกสาร จานวน 60 รีม
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 11
24
รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 11
25
รายการ
จ้างทากรอบรูปทาเนียบผู้บริหาร
26
กรมคุมประพฤติ
27 จ้างทาป้ายผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง
วิธ/ี จ้าง

(บาท)

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.2/2563 ลว.
9,951.00 งบประมาณ
14 พ.ย.2562
ที่ซื้อ

9,951.00

เฉพาะเจา บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
9,951
ะจง
จากัด

10,272.00

เฉพาะเจา บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
10,272.00
ะจง
จากัด

บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
10,272.00
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.3/2563 ลว.
10,272.00 งบประมาณ
20 พ.ย.2562
ที่ซื้อ

5,970.60

เฉพาะเจา บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
5,970.60
ะจง
จากัด

บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.4/2563 ลว.
5,970.60 งบประมาณ
20 พ.ย.2562
ที่ซื้อ

42,172.98

เฉพาะเจา บริษทั ที เอ็น แม็คเน็ท
42,172.98
ะจง
เซ็นเตอร์ จากัด

6,473.50

เฉพาะเจา
6,473.50
ะจง

ร้าน กรพาณิชย์

4,815.00

เฉพาะเจา
4,815.00
ะจง

บริษทั ไทยประดิษฐ์
โฆษณา จากัด

3,210.00

เฉพาะเจา
3,210.00
ะจง

บริษทั ไทยประดิษฐ์
โฆษณา จากัด

9,951.00

5,970.60

บริษทั ที เอ็น แม็คเน็ท
42,172.98
เซ็นเตอร์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.5/2563 ลว.
42,172.98 งบประมาณ
20 พ.ย.2562
ที่ซื้อ

6,473.50

ร้าน กรพาณิชย์

อยู่ในวงเงิน
ว.6/2563 ลว.
6,473.50 งบประมาณ
20 พ.ย.2562
ที่ซื้อ

4,815.00

บริษทั ไทยประดิษฐ์
โฆษณา จากัด

อยู่ในวงเงิน
จ.2/2563 ลว.
4,815.00 งบประมาณ
14 พ.ย.2562
ที่จ้าง

3,210.00

บริษทั ไทยประดิษฐ์
โฆษณา จากัด

อยู่ในวงเงิน
3,210.00 งบประมาณ
ที่จ้าง

จ.3/2563 ลว.
20 พ.ย.2562

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างทาป้ายชื่อผู้บริหารกรมคุม
28
ประพฤติ
29 จ้างทาตรายาง

30 จ้างทาตรายาง

31 จ้างทาตรายาง

32 จ้างทาตรายาง

33 จ้างทาตรายาง

34 จ้างทาตรายาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง
วิธ/ี จ้าง

(บาท)

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

1,070.00

เฉพาะเจา
1,070.00
ะจง

1,900.00

เฉพาะเจา
1,900.00
ะจง

1,430.00

เฉพาะเจา
1,430.00
ะจง

590.00

เฉพาะเจา
590.00
ะจง

1,160.00

เฉพาะเจา
1,160.00
ะจง

1,560.00

เฉพาะเจา
1,560.00
ะจง

2,120.00

เฉพาะเจา
2,120.00
ะจง

บริษทั ไทยประดิษฐ์
โฆษณา จากัด
ร้านโกมลตรายาง

ร้านโกมลตรายาง

ร้านโกมลตรายาง

ร้านโกมลตรายาง

ร้านโกมลตรายาง

ร้านโกมลตรายาง

1,070.00

1,900.00

1,430.00

590.00

1,160.00

1,560.00

2,120.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

บริษทั ไทยประดิษฐ์
โฆษณา จากัด

อยู่ในวงเงิน
จ.4/2563 ลว.
1,070.00 งบประมาณ
20 พ.ย.2562
ที่จ้าง

ร้านโกมลตรายาง

อยู่ในวงเงิน
จ.5/2563 ลว.
1,900.00 งบประมาณ
28 พ.ย.2562
ที่จ้าง

ร้านโกมลตรายาง

อยู่ในวงเงิน
จ.6/2563 ลว.
1,430.00 งบประมาณ
28 พ.ย.2562
ที่จ้าง

ร้านโกมลตรายาง

อยู่ในวงเงิน
จ.7/2563 ลว.
590.00 งบประมาณ
28 พ.ย.2562
ที่จ้าง

ร้านโกมลตรายาง

อยู่ในวงเงิน
จ.8/2563 ลว.
1,160.00 งบประมาณ
29 พ.ย.2562
ที่จ้าง

ร้านโกมลตรายาง

อยู่ในวงเงิน
จ.9/2563 ลว.
1,560.00 งบประมาณ
29 พ.ย.2562
ที่จ้าง

ร้านโกมลตรายาง

อยู่ในวงเงิน
จ.10/2563 ลว.
2,120.00 งบประมาณ
29 พ.ย.2562
ที่จ้าง

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

35 จ้างทาตรายาง

36 จ้างทาตรายาง

37 จ้างทาตรายาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง
วิธ/ี จ้าง

(บาท)

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

1,150.00

เฉพาะเจา
1,150.00
ะจง

760.00

เฉพาะเจา
760.00
ะจง

3,800.00

เฉพาะเจา
3,800.00
ะจง

ร้านโกมลตรายาง

ร้านโกมลตรายาง

ร้านโกมลตรายาง

1,150.00

760.00

3,800.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

ร้านโกมลตรายาง

อยู่ในวงเงิน
จ.11/2563 ลว.
1,150.00 งบประมาณ
29 พ.ย.2562
ที่จ้าง

ร้านโกมลตรายาง

อยู่ในวงเงิน
จ.12/2563 ลว.
760.00 งบประมาณ
29 พ.ย.2562
ที่จ้าง

ร้านโกมลตรายาง

อยู่ในวงเงิน
จ.13/2563 ลว.
3,800.00 งบประมาณ
29 พ.ย.2562
ที่จ้าง

