สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุอาหาร
สาหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาะ
ผู้ติดยาเสพติดประกอบอาหาร
1
รับประทานเอง ณ ศูน์ฟื้นฟูสมรรถ
ภาะผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

3,516,240.00 3,516,240.00 วิธี e-bidding หจก.พรพรรณการค้า

บริษทั อ้อต้นเล็ก จากัด
สัญญาจ้างดาเนินการจัดงาน
2 ประกวดหนังสั้นภายใต้หวั ข้อ
"โอกาสที่สังคมมอบให้"
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความ
3 ปลอดภัยอาคารที่ทาการกรมคุม
ประพฤติ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 11
4
รายการ

2,222,000.00 2,338,533.33 วิธี e-bidding บริษทั ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรี
เซ็นเทชั่น จากัด
บริษทั จีโอดี วัน จากัด
865,592.00

8,959.11

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

865,592.00 เฉพาะเจาะจง

8,959.11 เฉพาะเจาะจง

องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก
บจก.ออฟฟิศ แลนด์

เลชที่และ
เหตุผลที่
วันที่ของ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

เป็นผู้ผ่าน
คุณสมบัติ
และอยู่ใน ส.31/2564
3,315,997.00 หจก.พรพรรณการค้า 3,315,997.00
วงเงิน
ลว.18 ก.พ.64
งบประมาณ
ที่ซื้อ
2,220,250.00
2,149,000.00

บริษทั จีโอดี วัน
จากัด

2,027,700.00
865,592.00

องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

8,959.11 บจก.ออฟฟิศ แลนด์

เป็นผู้ผ่าน
คุณสมบัติ
และอยู่ใน ส.32/2564
2,027,700.00
วงเงิน
ลว.19 ก.พ.64
งบประมาณ
ที่จ้าง
อยู่ในวงเงิน
ส.33/2564
865,592.00 งบประมาณ
ลว.25 ก.พ.64
ที่จัดจ้าง
อยู่ในวงเงิน
ว.45/2564
8,959.11 งบประมาณ
ลว.9 ก.พ.64
ที่จัดซื้อ

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

5 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ

6 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 12
7
รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1
8
รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 9
9
รายการ
ซื้อกระเป๋าสาหรับใช้ในโครงการ
10 ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุม
ประพฤติ รุ่นที่ 41
ซื้อวัสดุสานักงานสาหรับโครงการ
11
สัมมนาทางวิชาการฯ

4,879.20

642.00

4,879.20 เฉพาะเจาะจง

642.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน กรพาณิชย์

ร้าน กรพาณิชย์

9,411.72

9,411.72 เฉพาะเจาะจง

3,317.00

บจก.ที เอ็น แม็คเน็ต เซ็น
3,317.00 เฉพาะเจาะจง
เตอร์

22,919.40

10,600.00

1,262.60

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

22,919.40 เฉพาะเจาะจง

10,600.00 เฉพาะเจาะจง

1,262.60 เฉพาะเจาะจง

บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

บจก. บิ๊กบูม

ร้าน เจ เอ็น พี กรุ๊ป

บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

4,879.20

642.00

เลชที่และ
เหตุผลที่
วันที่ของ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

ร้าน กรพาณิชย์

อยู่ในวงเงิน
ว.46/2564
4,879.20 งบประมาณ
ลว.9 ก.พ.64
ที่จัดซื้อ

ร้าน กรพาณิชย์

อยู่ในวงเงิน
ว.47/2564
642.00 งบประมาณ
ลว.9 ก.พ.64
ที่จัดซื้อ

9,411.72 บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

อยู่ในวงเงิน
ว.48/2564
9,411.72 งบประมาณ
ลวง9 ก.พ.64
ที่จัดซื้อ

บจก.ที เอ็น แม็คเน็ต
3,317.00
เซ็นเตอร์

อยู่ในวงเงิน
ว.49/2564
3,317.00 งบประมาณ
ลว.9 ก.พ.64
ที่จัดซื้อ

22,919.40

บจก. บิ๊กบูม

อยู่ในวงเงิน
ว.50/2564
22,919.40 งบประมาณ
ลว. 9 ก.พ.64
ที่จัดซื้อ

10,600.00 ร้าน เจ เอ็น พี กรุ๊ป

อยู่ในวงเงิน
ว.51/2564
10,600.00 งบประมาณ
ลว.10 ก.พ.64
ที่จัดซื้อ

1,262.60

อยู่ในวงเงิน
ว.52/2564
1,262.60 งบประมาณ
ลว. 11 ก.พ.64
ที่จัดซื้อ

บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

ซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุ
12
คอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ
13 โปรแกรมค่ายสานสัมพันธื
ครอบครัวครั้งที่ 3
ซื้อวัสดุสานักงานสาหรับใช้ใน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงาน
14
คุมประพติ รุ่นที่ 41 จานวน 7
รายการ
จ้างผลิตชุดนิทรรศการภารกิจกรม
15 คุมประพฤติสร้างความปลอดภัยใน
สังคม

10,694.65

2,269.47

4,314.24

48,800.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลง
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

10,694.65 เฉพาะเจาะจง

2,269.47 เฉพาะเจาะจง

4,314.24 เฉพาะเจาะจง

บจก.ออฟฟิศ แลนด์

บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

ร้าน กรพาณิชย์

48,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอด ออน จากัด

10,694.65 บจก.ออฟฟิศ แลนด์

เลชที่และ
เหตุผลที่
วันที่ของ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

อยู่ในวงเงิน
ว.53/2564
10,694.65 งบประมาณ
ลว.16 ก.พ.64
ที่จัดซื้อ

2,269.47 บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

อยู่ในวงเงิน
ว.54/2564
2,269.47 งบประมาณ
ลว. 22 ก.พ.64
ที่จัดซื้อ

4,314.24

ร้าน กรพาณิชย์

อยู่ในวงเงิน
ว.55/2564
4,314.24 งบประมาณ
ลว. 22 ก.พ.64
ที่จัดซื้อ

48,800.00

บริษทั แอด ออน
จากัด

อยู่ในวงเงิน
จ.33/2564
48,800.00 งบประมาณ
ลว.8 ก.พ.64
ที่จัดจ้าง

