สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
วันที่ 31 มีนาคม 2564
แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

1

สัญญาจ้างโครงการบารุงรักษา
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกใน
รูปแบบ SAN

สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความ
2 ปลอดภัยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี
3 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

4 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

5 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

1,974,900.00 1,740,087.50 วิธี e-bidding

518,100.00

7,960.80

4,237.20

7,960.80

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

บจก. ไอ ที บี ที คอร์
ปอเรชั่น

องค์การสงเคราะห์ทหาร
518,100.00 เฉพาะเจาะจง
ผ่านศึก
7,960.80 เฉพาะเจาะจง

4,237.20 เฉพาะเจาะจง

7,960.80 เฉพาะเจาะจง

บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

1,039,500.00

บจก. ไอ ที บี ที
คอร์ปอเรชั่น

เลชที่และ
เหตุผลที่
วันที่ของ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

เป็นผู้ผ่าน
คุณสมบัติ
ส.34/2564
และอยู่ใน
1,039,500.00
ลว.1 มีนาคม
วงเงิน
2564
งบประมาณ
ที่จัดจ้าง

องค์การสงเคราะห์
518,100.00
ทหารผ่านศึก

อยู่ในวงเงิน
ส.35/2564
518,100.00 งบประมาณ
ลว.5 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

7,960.80 บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

อยู่ในวงเงิน
ว.56/2564
7,960.80 งบประมาณ
ลว.1 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

4,237.20

บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

อยู่ในวงเงิน
ว.57/2564
4,237.20 งบประมาณ
ลว.1 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

อยู่ในวงเงิน
ว.58/2564
7,960.80 งบประมาณ
ลว.1 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

7,960.80

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 13
6
รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4
7
รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2
8
รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 7
9
รายการ
ซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในการ
10
สัมมนา จานวน 4 รายการ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ
พัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเพื่อ
11 เตรียมความพร้อมในการปรับ
พฤติกรรมผู้ถูกคุมประพฤติให้อยู่
ภายใต้กฎหมาย

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

7,302.75 เฉพาะเจาะจง

19,934.10

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
19,934.10 เฉพาะเจาะจง
เตอร์

19,934.10 บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท

อยู่ในวงเงิน
ว.60/2564
19,934.10 งบประมาณ
ลว.1 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

23,326.00

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
23,326.00 เฉพาะเจาะจง
เตอร์

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท
23,326.00
เซ็นเตอร์

อยู่ในวงเงิน
ว.61/2564
23,326.00 งบประมาณ
ลว.1 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

31,915.96

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
31,915.96 เฉพาะเจาะจง
เตอร์

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท
31,915.96
เซ็นเตอร์

อยู่ในวงเงิน
ว.62/2564
31,915.96 งบประมาณ
ลว.1 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

1,578.25

บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

อยู่ในวงเงิน
ว.63/2564
1,578.25 งบประมาณ
ลว.2 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

609.90 บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

อยู่ในวงเงิน
ว.64/2564
609.90 งบประมาณ
ลว.4 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

609.90

1,578.25 เฉพาะเจาะจง

609.90 เฉพาะเจาะจง

บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

7,302.75

ร้าน กรพาณิชย์

อยู่ในวงเงิน
ว.59/2564
7,302.75 งบประมาณ
ลว. 1 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

7,302.75

1,578.25

ร้าน กรพาณิชย์

เลชที่และ
เหตุผลที่
วันที่ของ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

ซื้อเครื่องไทยธรรมชุดทาบุญ จานวน
12
9 ชุด
เช่าเวทีสาหรับที่นั่งพระภิกษุสงฆ์
13
พร้อมชุดเครื่องเสียง
14 ซื้อหนังสือ จานวน 54 เล่ม
ซื้อกระเป๋าสาหรับใส่เอกสาร
15
โครงการฯ จานวน 189 ใบ
ซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในโครงการ
16
อบรมพัฒนาฯ จานวน 5 รายการ
17 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ

18 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

เลชที่และ
เหตุผลที่
วันที่ของ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

12,771.00

12,771.00 เฉพาะเจาะจง ทัณฑสถานบาบัดหญิง

12,771.00 ทัณฑสถานบาบัดหญิง

อยู่ในวงเงิน
ว.65/2564
12,771.00 งบประมาณ
ลว. 5 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

15,500.00

นายสุทธิรักษ์ รอดบุญ
15,500.00 เฉพาะเจาะจง
ธรรม

นายสุทธิรักษ์ รอด
15,500.00
บุญธรรม

อยู่ในวงเงิน
ว.66/2564
15,500.00 งบประมาณ
ลว.9 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

31,779.00 หจก.พ.พาณิชย์การค้า

อยู่ในวงเงิน
ว.67/2564
31,779.00 งบประมาณ
ลว.9 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

11,340.00

บจก.ฤทัย

อยู่ในวงเงิน
ว.68/2564
11,340.00 งบประมาณ
ลว.9 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

ร้าน กรพาณิชย์

อยู่ในวงเงิน
ว.69/2564
3,780.00 งบประมาณ
ลว.9 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

ร้าน กรพาณิชย์

อยู่ในวงเงิน
ว.70/2564
4,274.65 งบประมาณ
ลว.10 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

31,779.00

11,340.00

3,780.00

4,274.65

2,306.92

31,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.พาณิชย์การค้า

11,340.00 เฉพาะเจาะจง

3,780.00 เฉพาะเจาะจง

4,274.65 เฉพาะเจาะจง

2,306.92 เฉพาะเจาะจง

บจก.ฤทัย

ร้าน กรพาณิชย์

ร้าน กรพาณิชย์

บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

3,780.00

4,274.65

2,306.92 บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

อยู่ในวงเงิน
ว.71/2564
2,306.92 งบประมาณ
ลว.10 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

19 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ
ซื้อวัสดุสาหรับใช้ในโครงการฯ
20
จานวน 11 รายการ
ซื้อวัสดุสานักงานในโครงการฯ ครั้ง
21
ที่ 1 จานวน 11 รายการ
ซื้อวัสดุสาหรับใช้ในโครงการฯ ครั้งที่
22
2
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4
23
รายการ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นเพื่อใช้ใน
24 การจัดกิจกรรมอบรมพนักงานคุม
ประพฤติฯ
25 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ

32,784.80

3,498.37

2,519.85

2,918.96

44,490.60

952.30

1,093.54

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

32,784.80 เฉพาะเจาะจง

3,498.37 เฉพาะเจาะจง

2,519.85 เฉพาะเจาะจง

2,918.96 เฉพาะเจาะจง

บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

บจก.ออฟฟิศ แลนด์

บจก.ออฟฟิศ แลนด์

บจก.ออฟฟิศ แลนด์

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
44,490.60 เฉพาะเจาะจง
เตอร์
952.30 เฉพาะเจาะจง

1,093.54 เฉพาะเจาะจง

บจก.ออฟฟิศเวิร์ค

บจก.ออฟิศแลนด์

เลชที่และ
เหตุผลที่
วันที่ของ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

32,784.80 บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค

อยู่ในวงเงิน
ว.72/2564
32,784.80 งบประมาณ
ลว.10 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

3,498.37 บจก.ออฟฟิศ แลนด์

อยู่ในวงเงิน
ว.73/2564
3,498.37 งบประมาณ
ลว.15 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

2,519.85 บจก.ออฟฟิศ แลนด์

อยู่ในวงเงิน
ว.74/2564
2,519.85 งบประมาณ
ลว. 22 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

2,918.96 บจก.ออฟฟิศ แลนด์

อยู่ในวงเงิน
ว.75/2564
2,918.96 งบประมาณ
ลว.22 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท
44,490.60
เซ็นเตอร์

อยู่ในวงเงิน
ว.76/2564
44,490.60 งบประมาณ
ลว.29 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

952.30 บจก.ออฟฟิศเวิร์ค

อยู่ในวงเงิน
ว.77/2564
952.30 งบประมาณ
ลว.2 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

1,093.54

บจก.ออฟิศแลนด์

อยู่ในวงเงิน
ว.78/2564
1,093.54 งบประมาณ
ลว.30 มี.ค.64
ที่จัดซื้อ

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

จ้างเหมาทาป้ายกิจกรรมบริจาค
26 โลหิตเนื่องในวันครบรอบสถาปนา
กรมคุมประพฤติ
จ้างออกแบบและผลิตสื่อเพื่อใข้ใน
27
การสัมมนาทางวิชาการฯ ครั้งที่ 3
จ้างทาเข็มเอาสาสมัครคุมประพฤติ
28
ที่ปฏิบตั ิงานครบระยะเวลา 25 ปี
จ้างทาโล่ประกาศเกียรติคุณ
29
อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น
30 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

31 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

32 จ้างซ่อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

3,600.00

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

3,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ไกด์ไลน์

เลชที่และ
เหตุผลที่
วันที่ของ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
3,600.00
ไกด์ไลน์

อยู่ในวงเงิน
จ.34/2564
3,600.00 งบประมาณ
ลว.2 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง
อยู่ในวงเงิน
จ.35/2564
79,929.00 งบประมาณ
ลว.2 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

79,929.00

79,929.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อ้อต้นเล็ก จากัด

บริษทั อ้อต้นเล็ก
79,929.00
จากัด

10,350.00

บริษทั ไฮ-ไท อิมปอร์ต
10,350.00 เฉพาะเจาะจง
เอ็กซ์ปอร์ต จากัด

บริษทั ไฮ-ไท อิม
10,350.00 ปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
จากัด

อยู่ในวงเงิน
จ.36/2564
10,350.00 งบประมาณ
ลว.8 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

72,845.60 บจก.สยาม อวอร์ด

อยู่ในวงเงิน
จ.37/2564
72,845.60 งบประมาณ
ลว.8 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

บจก.เคียวเซร่า ด็อค
7,276.00 คิวเม้น โซลูชั่น
(ประเทศไทย)

อยู่ในวงเงิน
จ.38/2564
7,276.00 งบประมาณ
ลว.8 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

995.10 บจก.พี.ซี.เทคเซอร์วสิ

อยู่ในวงเงิน
จ.39/2564
995.10 งบประมาณ
ลว.8 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

4,440.50 บจก.พี.ซี.เทคเซอร์วสิ

อยู่ในวงเงิน
จ.40/2564
4,440.50 งบประมาณ
ลว.8 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

72,845.60

7,276.00

995.10

4,440.50

72,845.60 เฉพาะเจาะจง

บจก.สยาม อวอร์ด

บจก.เคียวเซร่า ด็อคคิว
7,276.00 เฉพาะเจาะจง
เม้น โซลูชั่น (ประเทศไทย)
995.10 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.เทคเซอร์วสิ

4,440.50 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.เทคเซอร์วสิ

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

33 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
จ้างทาโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องใน
34 โอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ
ครบรอบ 29 ปี
จ้างทาประกาศเกียรติคุณในวาระที่
35
ปฏิบตั ิงานตามระยะเวลา 25 ปี
จ้างงานโครงการเชิดชูเกียรติ
36
อาสาสมัครคุมประพฤติ
37 จ้างทาวุฒบิ ตั ร

38 จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์

39 จ้างเปิด Port lan จานวน 5 จุด

3,477.50

หจก.เอ็นแอนเอ็ม ไอที
3,477.50 เฉพาะเจาะจง
เซอร์วสิ

2,782.00

2,782.00 เฉพาะเจาะจง

1,794.00

บริษทั อัพเปอร์โมสต์ อิม
1,794.00 เฉพาะเจาะจง
เมจิ้น ดีไซน์ จากัด

200,000.00

บริษทั พราวด์ ครีเอเตอร์
200,000.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด

2,295.15

1,300.00

1,070.00

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

2,295.15 เฉพาะเจาะจง

บจก.อินดิโก ดีไซน์

ร้านพุ่มทอง

1,300.00 เฉพาะเจาะจง

อู่ ส.มานะยนต์

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.โทรคมนาคม
แห่งชาติ (มหาชน)

เลชที่และ
เหตุผลที่
วันที่ของ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

หจก.เอ็นแอนเอ็ม
3,477.50
ไอที เซอร์วสิ

อยู่ในวงเงิน
จ.41/2564
3,477.50 งบประมาณ
ลว.8 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

2,782.00 บจก.อินดิโก ดีไซน์

อยู่ในวงเงิน
จ.42/2564
2,782.00 งบประมาณ
ลว.11 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

บริษทั อัพเปอร์โมสต์
1,794.00
อิมเมจิ้น ดีไซน์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
จ.43/2564
1,794.00 งบประมาณ
ลว. 11 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

บริษทั พราวด์ ครีเอ
200,000.00
เตอร์ จากัด
2,295.15

1,300.00

อยู่ในวงเงิน
จ.44/2564
200,000.00 งบประมาณ
ลว.11 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

ร้านพุ่มทอง

อยู่ในวงเงิน
จ.45/2564
2,295.15 งบประมาณ
ลว.15 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

อู่ ส.มานะยนต์

อยู่ในวงเงิน
จ.46/2564
1,300.00 งบประมาณ
ลว.15 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

บจก.โทรคมนาคม
1,070.00
แห่งชาติ (มหาชน)

อยู่ในวงเงิน
จ.47/2564
1,070.00 งบประมาณ
ลว.19 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วดี ีทศั น์
และภาพยนตร์สั้นเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้า
40
ระวัง ความปลอดภัยของประชาชน
หรือศูนย์ JSOC ทางสื่อต่างๆ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
41 จ้างเหมารถตู้โดยสารเพื่อเป็นพาหนะ

42 จ้างทาตรายาง

43 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

44 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

45 จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่

500,000.00

7,000.00

980.00

2,118.60

11,267.10

19,630.22

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

บริษทั เบิร์ดอายวิว แอด
499,989.30 เฉพาะเจาะจง
เวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่ จากัด

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

980.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนกฤต ยะถาวร

ร้านโกมลตรายาง

2,118.60 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.เทคเซอร์วสิ

11,267.10 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.เทคเซอร์วสิ

19,630.22 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยรัชการ (กรุงเทพ)

บริษทั เบิร์ดอายวิว
499,989.30 แอดเวอร์ไทซิ่ง เอ
เจนซี่ จากัด

เลชที่และ
เหตุผลที่
วันที่ของ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

อยู่ในวงเงิน
จ.48/2564
499,989.30 งบประมาณ
ลว.19 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

7,000.00 นายธนกฤต ยะถาวร

อยู่ในวงเงิน
จ.49/2564
7,000.00 งบประมาณ
ลว.23 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

980.00 ร้านโกมลตรายาง

อยู่ในวงเงิน
จ.50/2564
980.00 งบประมาณ
ลว.23 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

2,118.60 บจก.พี.ซี.เทคเซอร์วสิ

อยู่ในวงเงิน
จ.51/2564
2,118.60 งบประมาณ
ลว.24 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

11,267.10 บจก.พี.ซี.เทคเซอร์วสิ

อยู่ในวงเงิน
จ.52/2564
11,267.10 งบประมาณ
ลว.24 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

19,630.22

บจก.ชัยรัชการ
(กรุงเทพ)

อยู่ในวงเงิน
จ.53/2564
19,630.22 งบประมาณ
ลว. 25 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

แบบ สขร.1
ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

จ้างทากล่องกระดาษลูกฟูกชนิด 5
46
ชั้น
จ้างทาใบประกาศนียบัตร จานวน
47
55 ใบ

51,360.00

3,300.00

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

51,360.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.ออฟฟิศแลนด์

3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก็อปปี้ โปร เซ็นเตอร์

เลชที่และ
เหตุผลที่
วันที่ของ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

51,360.00 บจก.ออฟฟิศแลนด์

อยู่ในวงเงิน
จ.54/2564
51,360.00 งบประมาณ
ลว.29 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

ร้าน ก็อปปี้ โปร เซ็น
3,300.00
เตอร์

อยู่ในวงเงิน
จ.55/2564
3,300.00 งบประมาณ
ลว.29 มี.ค.64
ที่จัดจ้าง

