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

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงาน
1
ขับรถยนต์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 3
2
รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2
3
รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 9
4
รายการ
เช่าเวทีประกอบพิธใี นวันสถาปนา
5
คป. ครบรอบ 25 ปี
ซื้อเครื่องไทยธรรม สาหรับวัน
6
ครบรอบ 28 ปี กรมคุมประพฤติ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง
วิธ/ี จ้าง

(บาท)

72,000.00

15,597.20

14,718.52

4,996.90

8,000.00

12,591.00

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

นายศุภชัย ชาว
72,000.00
ศรีษะเกษ

อยู่ในวงเงิน
ส.31/2563
72,000.00 งบประมาณ
ลว.31 มี.ค.2563
ที่จ้าง

15,597.20 เฉพาะเจาะจง

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
เตอร์

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท
15,597.20
เซ็นเตอร์

อยู่ในวงเงิน
ว.46/2563
15,597.20 งบประมาณ
ลว.4 มี.ค.63
ที่ซื้อ

14,718.92 เฉพาะเจาะจง

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
เตอร์

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท
14,718.52
เซ็นเตอร์

อยู่ในวงเงิน
ว.47/2563
14,718.52 งบประมาณ
ลว.6 มี.ค.63
ที่ซื้อ

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย ชาวศรีษะเกษ

4,996.90 เฉพาะเจาะจง

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน กรพาณิชย์

นายสุทธิรักษ์ รอดบุญธรรม

12,591.00 เฉพาะเจาะจง ทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิง

4,996.90

ร้าน กรพาณิชย์

อยู่ในวงเงิน
ว.48/2563
4,996.90 งบประมาณ
ลว.9 มี.ค.63
ที่ซื้อ

8,000.00

นายสุทธิรักษ์ รอด
บุญธรรม

อยู่ในวงเงิน
ว.49/2563
8,000.00 งบประมาณ
ลว.10 มี.ค.63
ที่ซื้อ

12,591.00

ทัณฑสถานบาบัด
พิเศษหญิง

อยู่ในวงเงิน
ว.50/2563
12,591.00 งบประมาณ
ลว.11 มี.ค.63
ที่ซื้อ

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อกระเป๋าสาหรับใส่เอกสาร
7
จานวน 47 ใบ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1
8
รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1
9
รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 13
10
รายการ
ซื้อวัสดุสาหรับใช้ในโครงการฯ
11
ครั้งที่ 1 จานวน 4 รายการ
ซื้อวัสดุสาหรับใช้ในโครงการฯ
12
ครั้งที่ 4 จานวน 4 รายการ
ซื้อวัสดุสาหรับใช้ในโครงการฯ
13
ครั้งที่ 3 จานวน 4 รายการ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง
วิธ/ี จ้าง

(บาท)

4,700.00

821.76

7,960.80

7,590.58

997.24

1,998.76

2,998.14

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

4,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฤทัย จากัด

821.76 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศแลนด์ จากัด

7,960.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด

7,590.58 เฉพาะเจาะจง ร้าน กรพาณิชย์

4,700.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)
บริษทั ฤทัย จากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

อยู่ในวงเงิน
ว.51/2563
4,700.00 งบประมาณ
ลว.19 มี.ค.63
ที่ซื้อ

บริษทั ออฟฟิศแลนด์
821.76
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.52/2563
821.76 งบประมาณ
ลว.19 มี.ค.63
ที่ซื้อ

บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค
7,960.80
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.53/2563
7,960.80 งบประมาณ
ลว.23 มี.ค.63
ที่ซื้อ

7,590.58

อยู่ในวงเงิน
ว.54/2563
7,590.58 งบประมาณ
ลว.23 มี.ค.63
ที่ซื้อ

ร้าน กรพาณิชย์

997.24 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศแลนด์ จากัด

บริษทั ออฟฟิศแลนด์
997.24
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.55/2563
997.24 งบประมาณ
ลว.24 มี.ค.63
ที่ซื้อ

1,998.76 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศแลนด์ จากัด

บริษทั ออฟฟิศแลนด์
1,998.76
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.56/2563
1,998.76 งบประมาณ
ลว.24 มี.ค.63
ที่ซื้อ

2,998.14 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศแลนด์ จากัด

บริษทั ออฟฟิศแลนด์
2,998.14
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.57/2563
2,998.14 งบประมาณ
ลว.24 มี.ค.63
ที่ซื้อ

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1
14
รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1
15
รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 13
16
รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 6
17
รายการ
จ้างตัดสติ๊กเกอร์สะท้องแสง
18 รถบรรทุก 6 ล้อ คันหมายเลข
ทะเบียน 50-8419 กทม.
จ้างจัดทาโล่ประกาศเกียรติคุณ
19
อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น
20 จ้างทาโล่ประกาศเกียรติคุณ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง
วิธ/ี จ้าง

(บาท)

9,951.00

895.59

4,727.80

19,389.47

3,600.00

93,100.00

2,782.00

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด

บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค
9,951.00
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.58/2563
9,951.00 งบประมาณ
ลว.24 มี.ค.63
ที่ซื้อ

895.59 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด

บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.59/2563
895.59 งบประมาณ
ลว.24 มี.ค.63
ที่ซื้อ

บริษทั ออฟฟิศแลนด์
4,727.80
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.60/2563
4,727.80 งบประมาณ
ลว.24 มี.ค.63
ที่ซื้อ

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท
19,389.47
เซ็นเตอร์

อยู่ในวงเงิน
ว.61/2563
19,389.47 งบประมาณ
ลว.25 มี.ค.63
ที่ซื้อ

4,727.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศแลนด์ จากัด
บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
19,389.47 เฉพาะเจาะจง
เตอร์
3,600.00 เฉพาะเจาะจง อู่ ส. มานะยนต์

93,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยประเสริฐ

2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินดิโก ดีไซน์ จากัด

895.59

3,600.00

93,100.00

อู่ ส. มานะยนต์

อยู่ในวงเงิน
จ.31/2563
3,600.00 งบประมาณ
ลว.4 มี.ค.63
ที่จ้าง

ร้านไทยประเสริฐ

อยู่ในวงเงิน
จ.32/2563
93,100.00 งบประมาณ
ลว.10 มี.ค.63
ที่จ้าง

2,782.00บริษทั อินดิโก ดีไซน์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
จ.33/2563
2,782.00 งบประมาณ
ลว.11 มี.ค.63
ที่จ้าง

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

21

จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สาหรับ
ใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ

22 จ้างทาประกาศเกียรติคุณฯ
จ้างทาเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติ
23
ที่ปฏิบตั ิงานครบ 25 ปี
จ้างเหมารถตู้โดยสารเป็นพาหนะ
ในโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
24
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานที่เพื่อการ
ฟื้นฟูฯ จานวน 1 คัน
25 จ้างเหมารถตู้ จานวน 1 คัน

20,240.00

20,240.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด

4,230.00

4,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อาโตะ ซิลด์สกรีน

12,060.00

บริษทั ไฮ-ไท อิมปอร์ต
12,060.00 เฉพาะเจาะจง
เอ็กซ์ปอร์ต

10,500.00

7,000.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
เหตุผลที่
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก
โดยสรุป
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)
(บาท)
บริษทั ซี.เอ็น.มาร์
อยู่ในวงเงิน
20,240.00 เก็ตติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง
20,240.00 งบประมาณ
จากัด
ที่จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต ยะถาวร

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว ชายศักดิ์

4,230.00 ร้าน อาโตะ ซิลด์สกรีน

12,060.00

บริษทั ไฮ-ไท อิม
ปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

10,500.00 นายธนกฤต ยะถาวร

7,000.00

นายไสว ชายศักดิ์

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.34/2563
ลว.11 มี.ค.63

อยู่ในวงเงิน
จ.35/2563
4,230.00 งบประมาณ
ลว.12 มี.ค.63
ที่จ้าง
อยู่ในวงเงิน
จ.36/2563
12,060.00 งบประมาณ
ลว.12 มี.ค.63
ที่จ้าง
อยู่ในวงเงิน
จ.37/2563
10,500.00 งบประมาณ
ลว.16 มี.ค.63
ที่จ้าง
อยู่ในวงเงิน
จ.38/2563
7,000.00 งบประมาณ
ลว.31 มี.ค.63
ที่จ้าง

