สำนักงำนกิจกำรยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้-จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
ประจำเดือนสิงหำคม 2562
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
วงเงินงบประมำณ วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือก
(รำคำกลำง)
โดยสรุป
จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารนอกสถานที่ ประจาเดือน
6,342.96 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดาต้าเซฟ จากัด
บริษทั ดาต้าเซฟ จากัด
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ
สิงหาคม 2562
6,342.96
6,342.96 อาชีพนี้โดยตรง
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
จัดซื้อหลอดไฟ เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ จานวน
17,869.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แอลอีดี ไล้ทต์ ิ้ง จากัด
บริษทั แอลอีดี ไล้ทต์ ิ้ง จากัด
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ
50 หลอด
17,869.00
17,869.00 อาชีพนี้โดยตรง
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
จ้างผลิตเอกสารแผนแม่บทฯ ประกอบการประชุมในวันที่
7,312.11 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. วสุ ก๊อปปี้ 1995
หจก. วสุ ก๊อปปี้ 1995
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ
6 ส.ค. 2562
7,312.11
7,312.11 อาชีพนี้โดยตรง
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
จ้างเจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการปฏิรูป
28,064.52 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปินัดดา ปุณโกวิทย์
นางสาวปินัดดา ปุณโกวิทย์
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การ
28,064.52
28,064.52
ประเมินเป็นตัวชี้วดั
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง จานวน 2 คัน
64,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เทพสมบัติ จากัด
บริษทั เทพสมบัติ จากัด
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ
หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 2 วันที่ 21-23 ส.ค. 62
64,200.00
64,200.00 อาชีพนี้โดยตรง
ใช้ในพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
จ้างเหมาบริการบารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน
9,249.09 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้านนทบุรี จากัด
บริษทั โตโยต้านนทบุรี จากัด
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ
ฎอ 3842 กทม., ฎอ 3845 กทม., 8กด 4138 กทม.
9,249.09
9,249.09 อาชีพนี้โดยตรง
เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องและล้างพ่นกันสนิม
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาการ
69,193.55 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัญชนาถ เผ่าจินดา
นางสาวกัญชนาถ เผ่าจินดา
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
กระทาผิดซ้า
69,193.55
69,193.55
งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง

8 จ้างเหมาบริการถ่ายภาพรับใบประกาศนียบัตรและถ่ายภาพ
หมู่ หลักสูตร ยธส.10 และ หลักสูตร ยธก.14
9 จ้างเหมาบริการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมปก
จานวน 63 ใบ หลักสูตร Crime Prevention การป้องกัน
อาชญากรรมกับการอานวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2

แบบ สขร.1

เลขที่ใบสั่ง/
สัญญำ/ว.ด.ป
บส.163/2562
1 ส.ค. 2562
บส.165/2562
1 ส.ค. 2562
บส.166/2562
1 ส.ค. 2562
บส.167/2562
5 ส.ค. 2562
บส.168/2562
7 ส.ค. 2562
บส.169/2562
8 ส.ค. 2562
บส.170/2562
13 ส.ค. 2562

22,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดีพร้อมดิจิตอลแล็บ&สตูดิโอ ร้านดีพร้อมดิจิตอลแล็บ&สตูดิโอ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ
บส.171/2562
22,300.00
22,300.00 อาชีพนี้โดยตรง
14 ส.ค. 2562
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
9,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ลีกัส เอเจนซี่ จากัด
บริษทั ลีกัส เอเจนซี่ จากัด
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ
บส.172/2562
9,450.00
9,450.00 อาชีพนี้โดยตรง
15 ส.ค. 2562
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ

สำนักงำนกิจกำรยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้-จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
ประจำเดือนสิงหำคม 2562
ลำดับที่

งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง

10 จ้างเหมาบริการค่าอุปกรณ์ตกแต่งใบประกาศนียบัตร
หลักสูตร ยธส.10

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
วงเงินงบประมำณ วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่ใบสั่ง/
(รำคำกลำง)
โดยสรุป
สัญญำ/ว.ด.ป
6,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ หินแก้ว
นางสาวสุภาภรณ์ หินแก้ว
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ บส.173/2562
6,840.00
6,840.00
16 ส.ค. 2562

11 จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญอ่านร่างรายงานให้ข้อเสนอแนะ

12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์ เอื้ออานวย
นางสาวจุฑารัตน์ เอื้ออานวย
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ บส.174/2562
12,000.00
12,000.00
16 ส.ค. 2562

12 จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญอ่านร่างรายงานให้ข้อเสนอแนะ

12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
นายพงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ บส.175/2562
12,000.00
12,000.00
16 ส.ค. 2562

13 จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญอ่านร่างรายงานให้ข้อเสนอแนะ

12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภกร ปุญญฤทธิ์

นายศุภกร ปุญญฤทธิ์

ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ บส.176/2562
12,000.00
16 ส.ค. 2562

นายปุรินทร์ นาคสิงค์

ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ บส.177/2562
12,000.00
16 ส.ค. 2562

12,000.00
14 จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญอ่านร่างรายงานให้ข้อเสนอแนะ

12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปุรินทร์ นาคสิงค์
12,000.00

15 จ้างเหมาบริการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมปกผ้าไหม
สีน้าเงิน หลักสูตร ยธส.10
16 จ้างเหมาบริการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมปกผ้าไหม
สีน้าเงิน หลักสูตร ยธก.14
17 จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญจัดทาเครื่องมือติดตามแผนแม่บท
18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สาหรับหมึกเครื่องพิมพ์ จานวน 15
รายการ

18,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ลีกัส เอเจนซี่ จากัด
บริษทั ลีกัส เอเจนซี่ จากัด
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ
บส.178/2562
18,900.00
18,900.00 อาชีพนี้โดยตรง
16 ส.ค. 2562
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ลีกัส เอเจนซี่ จากัด
บริษทั ลีกัส เอเจนซี่ จากัด
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ
บส.179/2562
18,000.00
18,000.00 อาชีพนี้โดยตรง
16 ส.ค. 2562
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
วิ
ธ
เ
ี
ฉพาะเจาะจง
50,000.00
นางสาวปรีชญาณ์ นักฟ้อน
นางสาวปรีชญาณ์ นักฟ้อน
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ บส.180/2562
50,000.00
50,000.00
19 ส.ค. 2562
498,823.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั โฟทีก้า จากัด

บริษทั โฟทีก้า จากัด
498,823.30

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ
บส.181/2562
498,823.30 อาชีพนี้โดยตรง
22 ส.ค. 2562
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ

สำนักงำนกิจกำรยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้-จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
ประจำเดือนสิงหำคม 2562
ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
วงเงินงบประมำณ วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือก
(รำคำกลำง)
โดยสรุป
19 จัดซื้อใบอนุญาตรายปี (License) สาหรับโปรแกรม Adobe
100,794.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั พาดี อินโนเวชั่น จากัด
บริษทั พาดี อินโนเวชั่น จากัด เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ
illustrator
100,794.00
100,794.00 อาชีพนี้โดยตรง
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
20 จ้างเหมาบริการจัดทาป้าย Back drop และตกแต่งสถานที่
32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ หินแก้ว
นางสาวสุภาภรณ์ หินแก้ว
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
พิธมี อบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สาเร็จการ
32,000.00
32,000.00
อบรมหลักสูตรของสานักงานกิจการยุติธรรม
21 จัดซื้อกระดาษฟลิปชาร์ท ขนาด 80 x 55 ซม. จานวน 3 อัน
12,679.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ทูที แอนด์ เคเทรดดิ้ง จากัด บริษทั ทูที แอนด์ เคเทรดดิ้ง จากัดเป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ
12,679.50
12,679.50 อาชีพนี้โดยตรง
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
22 จ้างเหมาบริการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ฯ
7,058.80 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนัฐกร แว่นไธสง
นายนัฐกร แว่นไธสง
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
7,058.80
7,058.80

ลำดับที่

งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง

23 จัดซื้อดอกไม้เพื่อตกแต่งสถานที่ในพิธปี ดิ หลักสูตร Crime
8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ morning roses
ร้านดอกไม้ morning roses
Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอานวยความ
8,000.00
8,000.00
ยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2
24 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพื่อรองรับการปฏิบตั ิงานของสานักงานกิจการ 1,097,669.00 วิธีประกวดราคา บริษทั แพร็กม่า เทคโนโลยี จากัด บริษทั แพร็กม่า เทคโนโลยี จากัด
อิเล็กทรอนิกส์
ยุติธรรม จานวน 9 รายการ
1,097,669.00
1,097,669.00
(e-bidding)

เลขที่ใบสั่ง/
สัญญำ/ว.ด.ป
บส.182/2562
23 ส.ค. 2562
บส.183/2562
26 ส.ค. 2562
บส.184/2562
27 ส.ค. 2562
บส.185/2562
27 ส.ค. 2562

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ
บส.186/2562
อาชีพนี้โดยตรง
28 ส.ค. 2562
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ
ส.33/2562
อาชีพนี้โดยตรง
8 ส.ค. 2562
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ

