สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความ
1 ปลอดภัยอาคารที่ทาการกรมคุม
ประพฤติ
สัญญาจ้างเหมาบริการนักวิชาการ
2
เงินและบัญชี
สัญญาบริการเช่าใช้ระบบเครือข่าย
3
ข้อมูลความเร็วสูงกรมคุมประพฤติ
สัญญาจ้างเหมาบริการทาความ
4 สะอาดอาคารที่ทาการกรมคุม
ประพฤติ
ซื้อวัสดุสาหรับใช้ในโครงการพัฒนา
5
ศักยภาพบุคคลกรฯ

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

246,312.00

142,741.92

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา
สานักงานรักษาความ
เฉพาะเจา ปลอดภัย องค์การ
246,312.00
ะจง สงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวปพิชญา
เฉพาะเจา ศากยะวงศ์
142,741.92
ะจง

บริษทั ทีโอที จากัด
เฉพาะเจา (มหาชน)
6,926,800.00 6,926,800.00
ะจง
540,000.00

7,623.75

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
เหตุผลที่
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก
โดยสรุป
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)
(บาท)
สานักงานรักษาความ
อยู่ในวงเงิน
ปลอดภัย องค์การ
246,312.00 สงเคราะห์ทหารผ่านศึก
246,312.00 งบประมาณ
ที่จ้าง
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
ส.20/2563
ลว.4 ธ.ค.2562

นางสาวปพิชญา
142,741.92 ศากยะวงศ์

อยู่ในวงเงิน
ส.21/2563
142,741.92 งบประมาณ
ลว.12 ธ.ค.2562
ที่จ้าง

บริษทั ทีโอที จากัด
6,926,800.00 (มหาชน)

อยู่ในวงเงิน
ส.22/2563
6,926,800.00 งบประมาณ
ลว.20 ธ.ค.2562
ที่จ้าง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.นา
540,000.00 e-bidding ดี คลีนนิ่ง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.นา
509,840.16 ดี คลีนนิ่ง

อยู่ในวงเงิน
ส.23/2563
509,840.16 งบประมาณ
ลว.20 ธ.ค.2562
ที่จ้าง

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
เฉพาะเจา จากัด
7,623.75
ะจง

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
7,623.75 จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.7/2563 ลว.
7,623.75 งบประมาณ
6 ธ.ค.2562
ที่ซื้อ

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

6

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 7
รายการ

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 29
7
รายการ
ซื้อวัสดุสานักงานกระดาษถ่าย
8
เอกสาร จานวน 120 รีม
9

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

10 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน กระดาษถ่าย
11
เอกสาร จานวน 100 รีม
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 3
12
รายการ

24,182.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
เหตุผลที่
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก
โดยสรุป
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)
(บาท)
บจก.พี.เอ็น.แม็คเน็ท
อยู่ในวงเงิน
24,182.00 เซ็นเตอร์
24,182.00 งบประมาณ
ที่ซื้อ
บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
อยู่ในวงเงิน
14,827.53 จากัด
14,827.53 งบประมาณ
ที่ซื้อ
บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
อยู่ในวงเงิน
11,941.20 จากัด
11,941.20 งบประมาณ
ที่ซื้อ
บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
อยู่ในวงเงิน
321.00 จากัด
321.00 งบประมาณ
ที่ซื้อ
บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
อยู่ในวงเงิน
5,936.36 จากัด
5,936.36 งบประมาณ
ที่ซื้อ
บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
อยู่ในวงเงิน
9,951.00 จากัด
9,951.00 งบประมาณ
ที่ซื้อ
บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท
อยู่ในวงเงิน
เซ็
น
เตอร์
17,430.30
17,430.30 งบประมาณ
ที่ซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา
บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท
เฉพาะเจา เซ็นเตอร์
24,182.00
ะจง

14,827.53

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
เฉพาะเจา จากัด
14,827.53
ะจง

11,941.20

บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
เฉพาะเจา จากัด
11,941.20
ะจง

321.00

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
เฉพาะเจา จากัด
321.00
ะจง

5,936.36

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
เฉพาะเจา จากัด
5,936.36
ะจง

9,951.00

บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
เฉพาะเจา จากัด
9,951.00
ะจง

17,430.30

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท
เฉพาะเจา เซ็นเตอร์
17,430.30
ะจง

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
ว.8/2563 ลว.
12 ธ.ค.2562
ว.9/2563 ลว.
12 ธ.ค.2562
ว.10/2563
ลว.12 ธ.ค.2562
ว.11/2563
ลว.12 ธ.ค.2562
ว.12/2563
ลว.12 ธ.ค.2562
ว.13/2563
ลว.12 ธ.ค.2562
ว.14/2563
ลว.12 ธ.ค.2562

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 28
13
รายการ
จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
14 รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ฮฉ
6969 กทม.
15 จ้างทาตรายาง จานวน 17 อัน

16 จ้างทาตรายาง จานวน 3 อัน

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง
วิธ/ี จ้าง

(บาท)

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

6,096.86

เฉพาะเจา
6,096.86
ร้าน กรพาณิชย์
ะจง

8,350.00

เฉพาะเจา
8,350.00
อู่ ส. มานะยนต์
ะจง

3,090.00

เฉพาะเจา
3,090.00
ร้านโกมลตรายาง
ะจง

600.00

เฉพาะเจา
600.00
ร้านโกมลตรายาง
ะจง

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

6,096.86 ร้าน กรพาณิชย์

อยู่ในวงเงิน
ว.15/2563
6,096.86 งบประมาณ
ลว.12 ธ.ค.2562
ที่ซื้อ

8,350.00

อยู่ในวงเงิน
จ.14/2563
8,350.00 งบประมาณ
ลว.9 ธ.ค.2562
ที่จ้าง

อู่ ส. มานะยนต์

3,090.00 ร้านโกมลตรายาง

อยู่ในวงเงิน
จ.15/2563
3,090.00 งบประมาณ
ลว.13 ธ.ค.2562
ที่จ้าง

600.00 ร้านโกมลตรายาง

อยู่ในวงเงิน
จ.16/2563
600.00 งบประมาณ
ลว.27ธ.ค.2562
ที่จ้าง

