สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
วันที่ 31 ตุลาคม 2564
แบบ สขร.1
วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)

1

สัญญาจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยนักวิชาการเผยแพร่

2

สัญญาจ้างเหมาบริการ
นักวิชาการเงินและบัญชี

3

สัญญาจ้างเหมานักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

4

สัญญาจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบตั ิงาน
โครงการคืนคนดีสู่สังคม

5

สัญญาจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบตั ิงาน
โครงการคืนคนดีสู่สังคม

6

สัญญาจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบตั ิงาน
โครงการคืนคนดีสู่สังคม

180,000.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตก
เลชที่และ
ลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่
วันที่ของ
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
วิธ/ี จ้าง
ราคาที่ตกลง คัดเลือก โดย สัญญาหรือ
ผู้ที่ได้รบั การ
สรุป
ข้อตกลงใน
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
คัดเลือก
การซื้อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
(บาท)
(บาท)
อยู่ในวงเงิน
นางสาวอัจฉรา
ส.1/2565 ลว.
180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา บรรดิษ 180,000.00
180,000.00 งบประมาณที่
บรรดิษ
25 ต.ค.64
จัดจ้าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นางสาวชลธิชา
180,000.00
พลเทพ

อยู่ในวงเงิน
ส.2/2565 ลว.
180,000.00 งบประมาณที่
25 ต.ค.64
จัดจ้าง

180,000.00

180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา พลเทพ

180,000.00

นางสาวภูวรินทร์
180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภูวรินทร์ นุชชม 180,000.00
นุชชม

อยู่ในวงเงิน
ส.3/2565 ลว.
180,000.00 งบประมาณที่
25 ต.ค.64
จัดจ้าง

180,000.00

นางสาวนิลาวัลย์
180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลาวัลย์ พลภูงา 180,000.00
พลภูงา

อยู่ในวงเงิน
ส.4/2565 ลว.
180,000.00 งบประมาณที่
25 ต.ค.65
จัดจ้าง

180,000.00

180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชาดา ใจงาม

นางสาววิชาดา
180,000.00
ใจงาม

อยู่ในวงเงิน
ส.5/2565 ลว.
180,000.00 งบประมาณที่
25 ต.ค.66
จัดจ้าง

180,000.00

นางสาวอังคณา
180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา คงครบ 180,000.00
คงครบ

อยู่ในวงเงิน
ส.6/2565 ลว.
180,000.00 งบประมาณที่
25 ต.ค.67
จัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

7

สัญญาจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบตั ิงาน
โครงการคืนคนดีสู่สังคม

8

สัญญาจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบตั ิงาน
โครงการคืนคนดีสู่สังคม

9

สัญญาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

10

สัญญาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

11

สัญญาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

12

สัญญาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

13

สัญญาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

180,000.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตก
เลชที่และ
ลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่
วันที่ของ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลง คัดเลือก โดย สัญญาหรือ
ผู้ที่ได้รบั การ
สรุป
ข้อตกลงใน
ซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก
การซื้อหรือจ้าง
(บาท)
(บาท)
อยู่ในวงเงิน
นายอนุพงษ์
ส.7/2565 ลว.
180,000.00
180,000.00 งบประมาณที่
องอาจ
25 ต.ค.68
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ องอาจ

180,000.00

180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักดิ์ ขาวสุข

นายจีรศักดิ์
ขาวสุข

อยู่ในวงเงิน
ส.8/2565 ลว.
180,000.00 งบประมาณที่
25 ต.ค.69
จัดจ้าง

144,000.00

นายโชคสมัย
144,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโชคสมัย ชมชัยรัตน์ 144,000.00
ชมชัยรัตน์

อยู่ในวงเงิน
ส.9/2565 ลว.
144,000.00 งบประมาณที่
25 ต.ค.70
จัดจ้าง

144,000.00

144,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ สุขพลอย

นายสุเทพ สุข
144,000.00
พลอย

อยู่ในวงเงิน
ส.10/2565
144,000.00 งบประมาณที่
ลว.25 ต.ค.71
จัดจ้าง

144,000.00

นายปรัชญา ลีนะเจริญ
144,000.00 เฉพาะเจาะจง
กุล

นายปรัชญา ลี
144,000.00
นะเจริญกุล

อยู่ในวงเงิน
ส.11/2565
144,000.00 งบประมาณที่
ลว.25 ต.ค.72
จัดจ้าง

144,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายกุลโรจน์
144,000.00
กุลมา

อยู่ในวงเงิน
ส.12/2565
144,000.00 งบประมาณที่
ลว.25 ต.ค.73
จัดจ้าง

นายมนตรี แสน
144,000.00
บุญศรี

อยู่ในวงเงิน
ส.13/2565
144,000.00 งบประมาณที่
ลว.25 ต.ค.74
จัดจ้าง

144,000.00

144,000.00

นายกุลโรจน์ กุลมา

144,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี แสนบุญศรี

180,000.00

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

14

สัญญาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

15

สัญญาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

16

สัญญาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

17

สัญญาจ้างเหมาบริการ
พนักงานทาความสะอาด

18

สัญญาจ้างเหมาบริการ
พนักงานทาความสะอาด

19

สัญญาจ้างเหมาบริการ
พนักงานทาความสะอาด

20

สัญญาจ้างเหมาบริการ
พนักงานทาความสะอาด

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตก
เลชที่และ
ลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่
วันที่ของ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลง คัดเลือก โดย สัญญาหรือ
ผู้ที่ได้รบั การ
สรุป
ข้อตกลงใน
ซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก
การซื้อหรือจ้าง
(บาท)
(บาท)
อยู่ในวงเงิน
นายศุภชัย ชาว
ส.14/2565
144,000.00
144,000.00 งบประมาณที่
ศรีษะเกษ
ลว.25 ต.ค.75
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

144,000.00

144,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภชัย ชาว
ศรีษะเกษ

144,000.00

นายภูมิธนัทนันท์ อัศว
144,000.00 เฉพาะเจาะจง
รักษ์

นาย
144,000.00 ภูมิธนัทนันท์
อัศวรักษ์

อยู่ในวงเงิน
ส.15/2565
144,000.00 งบประมาณที่
ลว.25 ต.ค.76
จัดจ้าง

144,000.00

นายอรรถพล
144,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ยินดีทพิ ย์ 144,000.00
ยินดีทพิ ย์

อยู่ในวงเงิน
ส.16/2565
144,000.00 งบประมาณที่
ลว.25 ต.ค.77
จัดจ้าง

17,000.00

17,000.00

17,000.00

17,000.00

นางสาวจิราพร แก้ว
17,000.00 เฉพาะเจาะจง
ทองเกลอ

นางสาวจิราพร
17,000.00
แก้วทองเกลอ

อยู่ในวงเงิน
ส.17/2565
17,000.00 งบประมาณที่
ลว.25 ต.ค.78
จัดจ้าง

17,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันทนา มูลลคร

นางสาววันทนา
17,000.00
มูลลคร

อยู่ในวงเงิน
ส.18/2565
17,000.00 งบประมาณที่
ลว.25 ต.ค.79
จัดจ้าง

17,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวราพึง สติใหม่

นางสาวราพึง
17,000.00
สติใหม่

อยู่ในวงเงิน
ส.19/2565
17,000.00 งบประมาณที่
ลว.25 ต.ค.80
จัดจ้าง

17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทศั น์ พงศ์พยุง

นายสุทศั น์ พงศ์
16,000.00
พยุง

อยู่ในวงเงิน
ส.20/2565
16,000.00 งบประมาณที่
ลว.25 ต.ค.81
จัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)

21

สัญญาจ้างเหมาบริการ
พนักงานทาความสะอาด

22

สัญญาจ้างเหมาบริการทา
ความสะอาดอาคารที่ทาการ
กรมคุมประพฤติ

23

ข้อตกลงบริการเช่าใช้ระบบ
พิสูจน์ตัวตนการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต

24

ข้อตกลงบริการเช่าคู่สาย
วงจร DDN

25

ข้อตกลงบริการเช่าใช้
โทรศัพท์ผ่านเหมายเลข
1111 กด 78

26

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
กรมคุมประพฤติ

16,000.00

116,000.00

494,340.00

77,040.00

176,806.80

360,000.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตก
เลชที่และ
ลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่
วันที่ของ
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
วิธ/ี จ้าง
ราคาที่ตกลง คัดเลือก โดย สัญญาหรือ
ผู้ที่ได้รบั การ
สรุป
ข้อตกลงใน
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
คัดเลือก
การซื้อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
(บาท)
(บาท)
อยู่ในวงเงิน
นางสาวลินีวาลี
ส.21/2565
16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลินีวาลี ศรีเดช 16,000.00
16,000.00 งบประมาณที่
ศรีเดช
ลว.25 ต.ค.82
จัดจ้าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บจก.ธรรมจักร คลีนนื่ง
116,000.00 เฉพาะเจาะจง
เซอร์วสิ

494,340.00 เฉพาะเจาะจง

77,040.00 เฉพาะเจาะจง

176,806.80 เฉพาะเจาะจง

บจก.โทรคมนาคม
แห่งชาติ (มหาชน)

บจก.โทรคมนาคม
แห่งชาติ (มหาชน)

บจก.โทรคมนาคม
แห่งชาติ (มหาชน)

360,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์

บจก.ธรรมจักร
116,000.00
คลีนนื่ง เซอร์วสิ

อยู่ในวงเงิน
ส.22/2565
116,000.00 งบประมาณที่
ลว.25 ต.ค.64
จัดจ้าง

494,340.00

บจก.
โทรคมนาคม
แห่งชาติ
(มหาชน)

อยู่ในวงเงิน
ส.23/2565
494,340.00 งบประมาณที่
ลว.25 ต.ค.65
จัดจ้าง

77,040.00

บจก.
โทรคมนาคม
แห่งชาติ
(มหาชน)

อยู่ในวงเงิน
ส.24/2565
77,040.00 งบประมาณที่
ลว.25 ต.ค.66
จัดจ้าง

176,806.80

บจก.
โทรคมนาคม
แห่งชาติ
(มหาชน)

อยู่ในวงเงิน
ส.25/2565
176,806.80 งบประมาณที่
ลว.25 ต.ค.67
จัดจ้าง

360,000.00

นางมณีรัตน์
บุญฤทธิ์

อยู่ในวงเงิน
ส.26/2565
360,000.00 งบประมาณที่
ลว.27 ต.ค.64
จัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

27

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
กรมคุมประพฤติ

28

สัญญาจ้างโครงการ
บารุงรักษาโปรแกรมระบบ
สารสนเทศกรมคุมประพฤติ
พร้อมระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกรมคุมประพฤติ

29

เช่าสัญญาณ TRUE Vision

360,000.00

250,000.00

47,339.28

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตก
เลชที่และ
ลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่
วันที่ของ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลง คัดเลือก โดย สัญญาหรือ
ผู้ที่ได้รบั การ
สรุป
ข้อตกลงใน
ซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก
การซื้อหรือจ้าง
(บาท)
(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

นางพรประภา แกล้ว
360,000.00 เฉพาะเจาะจง
กล้า

นางพรประภา
360,000.00
แกล้วกล้า

อยู่ในวงเงิน
ส.27/2565
360,000.00 งบประมาณที่
ลว.27 ต.ค.65
จัดจ้าง

250,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บิซโพเทนเชียล

บจก.บิซโพเทน
250,000.00
เชียล

อยู่ในวงเงิน
ส.28/2565
250,000.00 งบประมาณที่
ลว.28 ต.ค.64
จัดจ้าง

บจก.ทรูวชิ ั่นส์
47,339.28
กรุ๊ป

อยู่ในวงเงิน
จ.1/2565 ลว.
47,339.28 งบประมาณที่
20 ต.ค.64
จัดจ้าง

47,009.28 เฉพาะเจาะจง

บจก.ทรูวชิ ั่นส์ กรุ๊ป

