สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
วันที่ 31 มกราคม 2563
แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
1
ช่วยปฏิบตั ิงานโครงการคืนคนดี
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความ
2 ปลอดภัยอาคารที่ทาการกรมคุม
ประพฤติ (เดิม)
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความ
3 ปลอดภัยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว
สัญญาจ้างเหมาบริการ ทางาน
4
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สัญญาเช่าใช้โปรแกรมสานักงานที่
5
มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 22
6
รายการ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง
วิธ/ี จ้าง

(บาท)

132,580.62

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

132,580.62 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลาวัลย์ พลภูงา

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)

นางสาวนิลาวัลย์ พล
132,580.62
ภูงา

องค์การสงเคราะห์ทหาร
1,489,872.00 1,489,872.00 เฉพาะเจาะจง ผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์
1,489,872.00 ทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

1,237,560.00 1,237,560.00 เฉพาะเจาะจง

127,258.05

127,258.05 เฉพาะเจาะจง นางสาวภูวรินทร์ นุชชม

895,000.00

บริษทั สหธุรกิจ จากัด
895,000.00 วิธี e-bidding บริษทั อคาเซีย อินเตอร์
เทค จากัด

27,109.52

27,109.52 เฉพาะเจาะจง

ร้าน กรพาณิชย์

1,237,560.00

นางสาวภูวรินทร์ นุช
127,258.05
ชม
895,000.00
1,020,300.00

บริษทั สหธุรกิจ จากัด

27,109.52 ร้าน กรพาณิชย์

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

อยู่ในวงเงิน ส.24/2563
132,580.62 งบประมาณ ลว.6 มกราคม
ที่จ้าง 2563
อยู่ในวงเงิน
ส.25/2563
1,489,872.00 งบประมาณ
ลว.ม.ค.2563
ที่จ้าง
อยู่ในวงเงิน
ส.26/2563
1,237,560.00 งบประมาณ
ลว.15 ม.ค.2563
ที่จ้าง
อยู่ในวงเงิน
ส.27/2563
127,258.05 งบประมาณ
ลว.16 ม.ค.2563
ที่จ้าง
อยู่ในวงเงิน
ส.28/2563
895,000.00 งบประมาณ
ลว.29 ม.ค.2563
ที่จ้าง
อยู่ในวงเงิน
ว.24/2563
27,109.52 งบประมาณ
ลว.13 ม.ค.2563
ที่ซื้อ

ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 11
7
รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2
8
รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 5
9
รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2
10
รายการ
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ คันหมายเลข
11
ทะเบียน ษณ 9391 กทม.
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2
12
รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน กระดาษ จานวน
13
60 รีม

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง
วิธ/ี จ้าง

(บาท)

18,898.34

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

18,898.34 เฉพาะเจาะจง

ร้าน กรพาณิชย์

18,898.34

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)
ร้าน กรพาณิชย์

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

อยู่ในวงเงิน
ว.25/2563
18,898.34 งบประมาณ
ลว.15 ม.ค.2563
ที่ซื้อ

8,260.40

บจก.ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็น
8,260.40 เฉพาะเจาะจง เตอร์ จากัด

บจก.ที เอ็น แม็คเน็ต
8,260.40 เซ็นเตอร์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.26/2563
8,260.40 งบประมาณ
ลว.15 ม.ค.2563
ที่ซื้อ

34,555.65

บจก.ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็น
34,555.65 เฉพาะเจาะจง เตอร์ จากัด

บจก.ที เอ็น แม็คเน็ต
34,555.65 เซ็นเตอร์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.27/2563
34,555.65 งบประมาณ
ลว.16 ม.ค.2563
ที่ซื้อ

18,387.95

บจก.ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็น
18,387.95 เฉพาะเจาะจง เตอร์ จากัด

บจก.ที เอ็น แม็คเน็ต
18,387.95 เซ็นเตอร์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.28/2563
18,387.95 งบประมาณ
ลว.14 ม.ค.2563
ที่ซื้อ

3,000.00

10,078.04

5,970.60

3,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ ส มานะยนต์
บจก.ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็น
10,078.04 เฉพาะเจาะจง เตอร์ จากัด

5,970.60 เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

3,000.00 อู่ ส มานะยนต์
บจก.ที เอ็น แม็คเน็ท
10,078.04 เซ็นเตอร์ จากัด

5,970.60 บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

อยู่ในวงเงิน
ว.29/2563
3,000.00 งบประมาณ
ลว.14 ม.ค.2563
ที่ซื้อ
อยู่ในวงเงิน
ว.30/2563
10,078.04 งบประมาณ
ลว.16 ม.ค.63
ที่ซื้อ
อยู่ในวงเงิน ว.31/2563
5,970.60 งบประมาณ ลว. 16 ม.ค.
ที่ซื้อ
2563

ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุสาหรับใช้ในโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการ
14 พัฒนาคุณภาพเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ
ควบคุมตัว ครั้งที่ 5
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2
15
รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 10
16
รายการ
จ้างทาป้ายชื่อผู้บริหาร จานวน 1
17
ป้าย
จ้างผลิตหนังสือรายงานประจาปี
18
2562 กรมคุมประพฤติ
19 จ้างทาตรายาง จานวน 4 อัน

20 จ้างเหมารถตู้โดยสารเป็นพาหนะ

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

อยู่ในวงเงิน
ว.32/2563
588.68 งบประมาณ
ลว.16 ม.ค.2563
ที่ซื้อ

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
588.68 เฉพาะเจาะจง
จากัด

บริษทั ออฟฟิศ
588.68
แลนด์ จากัด

23,138.75

บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
23,138.75 เฉพาะเจาะจง
เตอร์ จากัด

บริษทั ที.เอ็น.แม็ค
23,138.75
เน็ท เซ็นเตอร์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.33/2563
23,138.75 งบประมาณ
ลว.16 ม.ค.63
ที่ซื้อ

78,530.51

บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
78,530.51 เฉพาะเจาะจง
เตอร์ จากัด

บริษทั ที.เอ็น.แม็ค
78,530.51
เน็ท เซ็นเตอร์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.34/2563
78,530.51 งบประมาณ
ลว.23 ม.ค.63
ที่ซื้อ

588.68

1,819.00

254,660.00

1,130.00

4,600.00

1,819.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ไทยประดิษฐ์

254,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเพิ้ลกรุ๊ป จากัด

1,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง

4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย มารมย์

1,819.00 บจก. ไทยประดิษฐ์

อยู่ในวงเงิน
จ.17/2563
1,819.00 งบประมาณ
ลว.6 ม.ค.2563
ที่จ้าง

บริษทั ทริปเพิ้ลกรุ๊ป
254,660.00
จากัด

อยู่ในวงเงิน
จ.18/2563
254,660.00 งบประมาณ
ลว.9 ม.ค.2563
ที่จ้าง

1,130.00 ร้านโกมลตรายาง

อยู่ในวงเงิน
จ.19/2563
1,130.00 งบประมาณ
ลว.9 ม.ค.2563
ที่จ้าง

4,600.00 นายวันชัย มารมย์

อยู่ในวงเงิน
จ.20/2563
4,600.00 งบประมาณ
ลว.14 ม.ค.2563
ที่จ้าง

ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

21 จ้างเหมารถตู้โดยสารเป็นพาหนะ
จ้างทาป้ายผู้บริหารกรมคุม
22
ประพฤติ 1 ป้าย
จ้างผลิตอินโฟโมชั่นภารกิจกรมคุม
23
ประพฤติ
จ้างผลิตหนังสือพระราชบัญญัติ
24 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545

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

อยู่ในวงเงิน
จ.21/2563
3,000.00 งบประมาณ
ลว.17 ม.ค.2563
ที่จ้าง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนรีภสั ร์ นิธศิ ักดิ์พรกุล

นางนรีภสั ร์ นิธศิ ักดิ์
3,000.00
พรกุล

1,070.00

บจก. ไทยประดิษฐ์โมษณา
1,070.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด

บจก. ไทยประดิษฐ์
1,070.00
โมษณา จากัด

อยู่ในวงเงิน
จ.22/2563
1,070.00 งบประมาณ
ลว.23 ม.ค.2563
ที่จ้าง

96,300.00

บริษทั อินไซด์ โปรดักชั่น
96.30 เฉพาะเจาะจง
เฮ้า จากัด

บริษทั อินไซด์ โปร
96,300.00
ดักชั่น เฮ้า จากัด

อยู่ในวงเงิน
จ.23/2563
96,300.00 งบประมาณ
ลว.24 ม.ค.2563
ที่จ้าง

179,760.00

บริษทั เนชั่นไฮย์ 1954
179,760.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด

บริษทั เนชั่นไฮย์
179,760.00
1954 จากัด

อยู่ในวงเงิน
จ.24/2563
179,760.00 งบประมาณ
ลว.24 ม.ค.63
ที่จ้าง

