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

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1
2
รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 24
3
รายการ
4

5

6

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

สัญญาจ้างโครงการพัมนาระบบ
1 สารสนเทศศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยของประชาชน

ซื้อวัสดุสานักงาน

ซื้อสเปร์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ซื้อเจลฆ่าเชื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

489,000.00

9,951.00

7,871.99

11,697.24

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

489,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั มอร์ สตูดิโอ จากัด

9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค จากัด

7,871.99 เฉพาะเจาะจง

11,397.24 เฉพาะเจาะจง

ร้าน กรพาณิชย์

ร้าน กรพาณิชย์

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

บริษทั มอร์ สตูดิโอ
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ส.32/2563
489,000.00 งบประมาณ
ลว.18 พ.ค.63
ที่จ้าง

บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
9,951.00
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.66/2563
9,951.00 งบประมาณ
ลว.12 พ.ค.63
ที่ซื้อ

7,871.99

ร้าน กรพาณิชย์

อยู่ในวงเงิน
ว.67/2563
7,871.99 งบประมาณ
ลว.12 พ.ค.63
ที่ซื้อ

ร้าน กรพาณิชย์

อยู่ในวงเงิน
ว.68/2563
11,697.24 งบประมาณ
ลว.12 พ.ค.63
ที่ซื้อ

489,000.00

11,697.24

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค จากัด

บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
5,700.00
จากัด

41,195.00

บจก.สุรทิณฑ์ อินเตอร์เนชั่ล
41,195.00 เฉพาะเจาะจง แนล จำกัด

บจก.สุรทิณฑ์ อินเตอร์
41,195.00 เนชั่ลแนล จำกัด

อยู่ในวงเงิน
ว.69/2563
5,700.00 งบประมาณ
ลว.13 พ.ค.63
ที่ซื้อ
อยู่ในวงเงิน
ว.70/2563
41,195.00 งบประมาณ
ลว.18 พ.ค.63
ที่ซื้อ

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1
7
รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานนว 1
8
รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2
9
รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 7
10
รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 7
11
รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1
12
รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5
13
รายการ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง
วิธ/ี จ้าง

(บาท)

9,951.00

14,926.50

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 ออฟฟิศ เวิร์ค จากัด

บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
9,951.00
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.71/2563
9,951.00 งบประมาณ
ลว.26 พ.ค.63
ที่ซื้อ

14,926.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค จากัด

บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
14,926.50
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.72/2563
14,926.50 งบประมาณ
ลว.26 พ.ค.63
ที่ซื้อ

963.00 ร้าน กรพาณิชย์

อยู่ในวงเงิน
ว.73/2563
963.00 งบประมาณ
ลว.26 พ.ค.63
ที่ซื้อ

21,603.30 ร้าน กรพาณิชย์

อยู่ในวงเงิน
ว.74/2563
21,603.30 งบประมาณ
ลว.26 พ.ค.63
ที่ซื้อ

8,870.30 เฉพาะเจาะจง ร้าน กรพาณิชย์

8,870.30 ร้าน กรพาณิชย์

อยู่ในวงเงิน
ว.75/2563
8,870.30 งบประมาณ
ลว.26 พ.ค.63
ที่ซื้อ

9,951.00

9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค จากัด

บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
9,951.00
จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.76/2563
9,951.00 งบประมาณ
ลว.26 พ.ค.63
ที่ซื้อ

39,924.91

บริษทั ิ ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
39,924.91 เฉพาะเจาะจง
เตอร์ จากัด

บริษทั ิ ที.เอ็น.แม็ค
39,924.91
เน็ท เซ็นเตอร์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ว.77/2563
39,924.91 งบประมาณ
ลว.26 พ.ค.63
ที่ซื้อ

963.00

21,603.30

8,870.30

963.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กรพาณิชย์

21,603.30 เฉพาะเจาะจง ร้าน กรพาณิชย์

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 29
14
รายการ
15 จ้างทาตรายาง จานวน 2 อัน
จ้างทาป้ายชื่อผู้บริหาร จานวน 1
16
ป้าย

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

15,954.77

780.00

1,819.00

จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สาหรับใช้
17
149,800.00
ในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
จ้างทาป้ายไวนิล คุมประพฤติร่วม
18
ใจป้องกันภัยโควิด-19
19 จ้างทาตรายาง จานวน 4 อัน

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

1,284.00

1,030.00

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

(บาท)

15,954.77 เฉพาะเจาะจง

780.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน กรพาณิชย์

ร้าน โกมลตรายาง

บริษทั ไทยประดิษฐ์โฆษณา
1,819.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด
149,800.00 เฉพาะเจาะจง

1,284.00 เฉพาะเจาะจง

1,030.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เนชั่นไฮ 1954 จากัด

หจก.ไกด์ไลน์

ร้านโกมลตรายาง

15,954.77

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

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลชที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง

อยู่ในวงเงิน
ว.78/2563 ลว.
15,954.77 งบประมาณ
26 พ.ค.63
ที่ซื้อ

ร้าน โกมลตรายาง

อยู่ในวงเงิน
จ.44/2563 ลว.
780.00 งบประมาณ
14 พ.ค.63
ที่จ้าง

บริษทั ไทยประดิษฐ์
1,819.00
โฆษณา จากัด

อยู่ในวงเงิน
จ.45/2563 ลว.
1,819.00 งบประมาณ
25 พ.ค.63
ที่จ้าง

780.00

149,800.00 บ.เนชั่นไฮ 1954 จากัด

1,284.00

1,030.00

อยู่ในวงเงิน
จ.46/2563 ลว.
149,800.00 งบประมาณ
26 พ.ค.63
ที่จ้าง

หจก.ไกด์ไลน์

อยู่ในวงเงิน
จ.47/2563 ลว.
1,284.00 งบประมาณ
27 พ.ค.63
ที่จ้าง

ร้านโกมลตรายาง

อยู่ในวงเงิน
จ.48/2563 ลว.
1,030.00 งบประมาณ
29 พ.ค.63
ที่จ้าง

