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

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

1

สัญญาซื้อขายเครื่องถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล

2

สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์
สาเนาระบบดิจิตอล

3

ซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง

4

ซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
จานวน 1 เครื่อง

5

ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา จานวน 1
เครื่อง

6

ซื้โต๊ะหมู่บชู า จานวน 1 ชุด

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตก
เลชที่และ
ลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่
วันที่ของ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลง คัดเลือก โดย สัญญาหรือ
ผู้ที่ได้รบั การ
สรุป
ข้อตกลงใน
ซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก
การซื้อหรือจ้าง
(บาท)
(บาท)
อยู่ในวงเงิน
บริษทั แฟบ
ส.38/2565
139,100.00
139,100.00 งบประมาณที่
บิวลัสคิวบ์ จากัด
ลว.17 ธ.ค.64
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

บริษทั แฟบบิวลัสคิวบ์
จากัด

180,000.00

180,000.00 เฉพาะเจาะจง

180,000.00

บริษทั แฟบบิวลัสคิวบ์
180,000.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด

บริษทั แฟบ
176,550.00
บิวลัสคิวบ์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ส.39/2565
176,550.00 งบประมาณที่
ลว.17 ธ.ค.64
จัดจ้าง

33,600.00

บริษทั แฟบบิวลัสคิวบ์
33,600.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด

บริษทั แฟบ
33,170.00
บิวลัสคิวบ์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ค.1/2565 ลว.
33,170.00 งบประมาณที่
13 ธ.ค.64
จัดจ้าง

20,000.00

บริษทั แฟบบิวลัสคิวบ์
20,000.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด

บริษทั แฟบ
19,260.00
บิวลัสคิวบ์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ค.2/2565 ลว.
19,260.00 งบประมาณที่
13 ธ.ค.64
จัดจ้าง

30,000.00

บริษทั แฟบบิวลัสคิวบ์
23,540.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด

บริษทั แฟบ
23,540.00
บิวลัสคิวบ์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ค.3/2565 ลว.
23,540.00 งบประมาณที่
13 ธ.ค.64
จัดซื้อ

8,400.00

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
8,000.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด

บริษทั ออฟฟิศ
7,999.32
แลนด์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ค.4/2565 ลว.
7,999.32 งบประมาณที่
20 ธ.ค.64
จัดซื้อ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

7

ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 2 เครื่อง

8

ซื้อเครื่องทาน้าเย็นแบบขวด
10 เครื่อง

9

ซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อ (ไฟเบอร์
กลาส) จานวน 200 ตัว

10

ซื้อเครื่องชั่งน้าหนักแบบ
ดิจิตอลพร้อมที่วดั ส่วนสูง
จานวน 3 เครื่อง

11

ซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จานวน 2
คัน

12

ซื้อชุดตรวจ หู คอ ตาจมูก

13

ซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
จานวน 5 ตู้

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตก
เลชที่และ
ลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่
วันที่ของ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลง คัดเลือก โดย สัญญาหรือ
ผู้ที่ได้รบั การ
สรุป
ข้อตกลงใน
ซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก
การซื้อหรือจ้าง
(บาท)
(บาท)
อยู่ในวงเงิน
บริษทั ออฟฟิศ
ค.5/2565 ลว.
18,992.32
18,992.32 งบประมาณที่
แลนด์ จากัด
20 ธ.ค.64
จัดซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
จากัด

19,000.00

18,992.50 เฉพาะเจาะจง

48,000.00

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
47,080.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด

บริษทั ออฟฟิศ
47,080.00
แลนด์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ค.6/2565 ลว.
47,080.00 งบประมาณที่
20 ธ.ค.64
จัดซื้อ

120,000.00

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
119,840.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด

บริษทั ออฟฟิศ
119,840.00
แลนด์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ค.7/2565 ลว.
119,840.00 งบประมาณที่
20 ธ.ค.64
จัดซื้อ

60,000.00

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
60,000.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด

บริษทั ออฟฟิศ
50,718.00
แลนด์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ค.8/2565 ลว.
50,718.00 งบประมาณที่
22 ธ.ค.64
จัดซื้อ

15,000.00

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด

บริษทั ออฟฟิศ
14,766.00
แลนด์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ค.9/2565 ลว.
14,766.00 งบประมาณที่
23 ธ.ค.64
จัดซื้อ

12,400.00

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
11,998.98 เฉพาะเจาะจง
จากัด

บริษทั ออฟฟิศ
11,998.98
แลนด์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ค.10/2565
11,998.98 งบประมาณที่
ลว.23 ธ.ค.64
จัดซื้อ

34,500.00

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
33,500.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด

บริษทั ออฟฟิศ
34,454.00
แลนด์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ค.11/2565
34,454.00 งบประมาณที่
ลว.23 ธ.ค.64
จัดซื้อ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

14

ชุดรับแขก จานวน 1 ชุด

15

ซื้อครุภณ
ั ฑ์ดนตรี จานวน 5
รายการ

16

ซื้อรถเข็นอาหาร จานวน 5
คัน

17

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

18

จ้างซ่อมเครือ่งปริ้นเตอร์

19

จ้างตรวจเช็ค และเปลี่ยน
อะไหล่รถยนต์คันหมายเลข
ทะเบียน ฮฉ ๖๙๖๙
กรุงเทพมหานคร

15,000.00

116,800.00

46,500.00

1,498.00

1,872.00

19,910.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตก
เลชที่และ
ลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่
วันที่ของ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลง คัดเลือก โดย สัญญาหรือ
ผู้ที่ได้รบั การ
สรุป
ข้อตกลงใน
ซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก
การซื้อหรือจ้าง
(บาท)
(บาท)
อยู่ในวงเงิน
บจก.วี .เค.
ค.12/2565
14,445.00
14,445.00 งบประมาณที่
ไฮ.เทค
ลว.24 ธ.ค.64
จัดซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

14,445.00 เฉพาะเจาะจง

116,200.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.วี .เค.ไฮ.เทค

บจก.ธีระมิวสิค

บริษทั ออฟฟิศ แลนด์
50,000.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด
1,498.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ที เอ็ก เซอร์วสิ

1,872.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ที เอ็ก เซอร์วสิ

19,910.00 เฉพาะเจาะจง

อู่ ส.มานะยนต์

116,200.00 บจก.ธีระมิวสิค
บริษทั ออฟฟิศ
46,010.00
แลนด์ จากัด

อยู่ในวงเงิน
ค.13/2565
116,200.00 งบประมาณที่
ลว.27 ธ.ค.64
จัดซื้อ
อยู่ในวงเงิน
46,010.00 งบประมาณที่
จัดซื้อ

ค.14/2565
ลว.ม.ค.65

1,498.00

บจก.ที เอ็ก
เซอร์วสิ

อยู่ในวงเงิน
จ.3/2565 ลว.
1,498.00 งบประมาณที่
7 ธ.ค.64
จัดจ้าง

1,872.00

บจก.ที เอ็ก
เซอร์วสิ

อยู่ในวงเงิน
จ.4/2565 ลว.
1,872.00 งบประมาณที่
9 ธ.ค.64
จัดจ้าง

19,910.00 อู่ ส.มานะยนต์

อยู่ในวงเงิน
จ.5/2565 ลว.
19,910.00 งบประมาณที่
15 ธ.ค.64
จัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธ/ี จ้าง
(บาท)

รายชื่อ

(บาท)
ผู้เสนอราคา

20

จ้างออกแบบและผลิตสื่อ
นิทรรศการเพื่อสร้างการรับูร้
เรื่อง การพัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังการกระทาผิดซ้าใน
ชุมชนเพื่อป้องกันปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด

21

จ้างผู้ตรวจสอบบัญชี
โครงการจัดจ้างประกวด
หนังสั้น ภายใต้หวั ข้อ
โอกาสที่สังคมมอบให้

22

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
ยี่หอ้ SHARP รุ่น MX-M๔๖๔

23

จ้างสารวจความคิดเห็นจาก
ประชาชนเพื่อพัฒนาระบบ
การเฝ้าระวังการกระทาผิด
ซ้าในชุมชนเพื่อป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด

100,000.00

15,000.00

19,902.00

350,000.00

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

บริษทั เจซีเอ
100,000.00
คอนซัลติ้ง จากัด

อยู่ในวงเงิน
จ.6/2565 ลว.
100,000.00 งบประมาณที่
16 ธ.ค.64
จัดจ้าง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา เอกวิรุฬห์พร

นายวิทยา เอก
15,000.00
วิรุฬห์พร

อยู่ในวงเงิน
จ.7/2565 ลว.
15,000.00 งบประมาณที่
17 ธ.ค.64
จัดจ้าง

19,902.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แฟบบิวลัสคิวส์

บจก.แฟบบิวลัส
19,902.00
คิวส์

อยู่ในวงเงิน
จ.8/2565 ลว.
19,902.00 งบประมาณที่
22 ธ.ค.64
จัดจ้าง

สถาบันบัณฑิต
350,000.00 พัฒน บริหาร
ศาสตร์

อยู่ในวงเงิน
จ.9/2565 ลว.
350,000.00 งบประมาณที่
23 ธ.ค.64
จัดจ้าง

100,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เจซีเอ คอน
ซัลติ้ง จากัด

สถาบันบัณฑิตพัฒน
350,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริหารศาสตร์

