สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 สิงหำคม 2562
ลำดับ
ที่

วันที่

1

สค. 62

2

สค. 62

3

สค. 62

4

5

6

สค. 62

สค. 62

สค. 62

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
จ้างผลิตเอกสารเตรียมการจัดทาคา
ของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
จ้างเอกชนดาเนินการจัดทาคู่มือ
เตรียมความพร้อมสาหรับคนพิการใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
จัดบริการสุนัขนาทางสาหรับคนตา
บอดในประเทศไทย
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดบริการสุนัข
นาทางสาหรับคนตาบอดในประเทศ
ไทย
จ้างทาเอกสารประกอบการประชุม
คณะทางานพิจารณากลั่นกรอง
งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้ง
ที่ 3/2562
จัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจาตัวคนพิการ

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 360/2562
ลว. 21 สค. 62

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

50,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

260,000.00

-

เฉพาะเจาะจง อทิตา พรหมาสุนทร

อทิตา พรหมาสุนทร

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 363/2562
ลว. 21 สค. 62

10,800.00

-

เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ รอดบวบ

นายชาญวิทย์ รอดบวบ

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 364/2562
ลว. 21 สค. 62

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านค้าทั่วไป

-

-

6,000.00

-

เฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 362/2562
ลว. 21 สค. 62

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 138/2562
ลว. 21 สค. 62

500,000.00

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด

บริษัท อีซี่ พลัส จากัด
-

เฉพาะเจาะจง

-

กิจทวีทรัพย์

บริษัท อีซี่ พลัส จากัด

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 สิงหำคม 2562
ลำดับ
ที่

7

8

9

10

วันที่

สค. 62

สค. 62

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

จ้างพิมพ์เอกสารแผนยุทธศาสตร์การ
วิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2561-2564 และจัดทาคู่มือการยื่น
ข้อเสนอโครงการวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

100,000.00

จ้างบันทึกนาเข้าข้อมูลและรายงาน
ผลการจัดเก็บข้อมูล

300,000.00

จ้างตกแต่งสถานที่จ้างจัดงานสัมมนา

500,000.00

สค. 62

10,050.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 374/2562
ลว. 26 สค. 62

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 384/2562
ลว. 29 สค. 62

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 372/2562
ลว. 26 สค. 62

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 141/2562
ลงวันที่ 28 ส.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพเพ็ญ ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์
วานิสย์
-

สค. 62
ซื้อกระเป๋าสาหรับใส่เอกสารในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแนว
ทางการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2563 และติดตามผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12
เดือน

รำคำกลำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จากัด
-

เฉพาะเจาะจง

-

บริษัท เจพีวัน คอนซัล
เฉพาะเจาะจง แทนท์ จากัด

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จากัด

บริษัท เจพีวัน คอนซัลแทนท์
จากัด

ร้านพาวเวอร์เทรด วงเงินใน
การซื้อ 10,050.-บาท

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 สิงหำคม 2562
ลำดับ
ที่

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

สค. 62

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาแนวทางการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563 และ
ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 12 เดือน

12

13

11

14

15

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

1,675.00

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท วัฒนากร เทรดดิ้ง
1980 จากัด

สค. 62

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับ
ใช้เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาใน
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

2,000.00

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

สถานีบริการน้ามัน
เชื้อเพลิงทั่วไป

สค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี

3,600.00

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายมนตรี ภักดีกสิกร

สค. 62

จ้างทาเอกสารในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาแนวทางการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563 และ
ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 12 เดือน

2,680.00

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สค. 62

จ้างตรวจติดตามการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวก
สาหรับคนพิการและทุกคนในสังคม
ประจาปี
2562

2,000,000.-

2,000,000.-

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

บริษัท วัฒนากร เทรดดิ้ง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 142/2562
1980 จากัด วงเงินในการซื้อ ราคาต่าสุด
ลงวันที่ 28 ส.ค. 62
1,675.-บาท

-

-

-

นายมนตรี ภักดีกสิกร วงเงิน
ใบสั่งจ้างเลขที่ 357/2562
ราคาต่าสุด
ในการจ้าง 3,600.-บาท
ลงวันที่ 19 ส.ค. 62

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง
2,680.-บาท

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2,000,000.- บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 378/2562
ลงวันที่ 28 ส.ค. 62

ราคาต่าสุด สัญญาเลขที่ 17/2562
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 สิงหำคม 2562
ลำดับ
ที่

16

17

18

19

20

21

22

23

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
2,000,000.-บาท
นายพงศธร
ศรีคาภา
440,000.-บาท
ร้านลีโอซ่า
46,200.-บาท

จ้างศึกษา วิเคราะห์สวนเกษตรกรรม
เพื่อฝึกอาชีพ
คนพิการ
จ้างออกแบบและจัดทาสื่อวีดีทัศน์
การ์ตูน
Animation เรื่องสิทธิของคนพิการ
จ้างทาใบรับรองมาตรฐานองค์กรด้าน
คนพิการ
หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คน
พิการ
พร้อมปกผ้าไหม

2,000,000.-

2,000,000.-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

440,000.-

440,000.-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายพงศธร
ศรีคาภา

46,200.-

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า

ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

500,000.-

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ภาสะ
เทรดดิ้ง

หจก.ภาสะ
เทรดดิ้ง

จ้างทาเอกสารประกอบการอบรม
เสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสาหรับผู้เข้ารับ
การอบรม
เสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการในชุมชน

500,000.-

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า

500,000.-

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.เทพเพ็ญ
วานิสย์

หจก.เทพเพ็ญ
วานิสย์

12,051.41

สค. 62

จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ราชการของ พก.
หมายเลขทะเบียน ฌอ-2330 กทม.

12,643.12

สค. 62

จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ราชการของ พก.
หมายเลขทะเบียน ฮง-9004 กทม.

สค. 62

สค. 62

สค. 62

สค. 62

สค. 62

สค. 62

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
ราคาต่าสุด สัญญาเลขที่ 18/2562
วันที่ 6 สิงหาคม 2562

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 356/2562
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 361/2562
วันที่ 21 สิงหาคม 2562

ราคาต่าสุด ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 140/2562
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 365/2562
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 145/2562
ลงวันที่ 29 สิงหาคม
2562
ราคาต่าสุด

-

โดยวิธี
บริษัท อีซูซุพระนคร จากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จากัด
เฉพาะเจาะจง

ราคาต่าสุด

-

โดยวิธี
บริษัท สยามนิสสันเซลส์
เฉพาะเจาะจง จากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์
จากัด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 379/2562
ลงวันที่ 29 ส.ค. 62
ใบสั่งจ้างเลขที่ 380/2562
ลงวันที่ 29 ส.ค. 62

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 สิงหำคม 2562
ลำดับ
ที่

24

25

26

27

28

29

30

31

วันที่

สค. 62

สค. 62

สค. 62

สค. 62

สค. 62

สค. 62

สค. 62

สค. 62

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ราชการของ พก.
หมายเลขทะเบียน ฮจ-8375 กทม.

28,322.90

จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพื่อใช้
ในการจัดการอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในชุมชน

21,600.00

จัดจ้างดาเนินโครงการกาหนด
แนวทางพัฒนารูปแบบและการ
บริหารจัดการในสถาบัน
จัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ใน
การจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคน
พิการระดับชาติ ประจาปี 2562
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุม เพื่อใช้ในการจัดประชุม
สมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ
ประจาปี 2562

500,000.00

จัดจ้างตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการ
จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการ
ระดับชาติ ประจาปี 2562
จัดจ้างผลิตเอกสาร เพื่อใช้ในการจัด
ประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการ
ระดับชาติ ประจาปี 2562

85,000.00

รำคำกลำง

-

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

โดยวิธี
บริษัท สยามนิสสันเซลส์
เฉพาะเจาะจง จากัด
นายปริญญา เรืองจาบ
เสนอราคา 21,600 บาท

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์
จากัด

ราคาต่าสุด

นายปริญญา เรืองจาบ เสนอ
ราคา 21,600 บาท

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 389/2562
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ใบสั่งจ้างเลขที่ 386/2562
ลงวันที่ 30 ส.ค. 62

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยวิธีเฉพาะ เสนอราคา 500,000 บาท เสนอราคา 500,000 บาท
เจาะจง

ราคาต่าสุด สัญญาจ้างเลขที่ 16/2562
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562

-

บริษัท ตากอรุณสิน จากัด บริษัท ตากอรุณสิน จากัด
โดยวิธีเฉพาะ เสนอราคา 60,800. บาท เสนอราคา 60,800. บาท
เจาะจง

ราคาต่าสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 137/2562
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

-

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
โดยวิธีเฉพาะ ราคา 43,200.- บาท
เจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
ราคา 43,200.- บาท

ราคาต่าสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 133/2562
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562

บริษัท วัฒนากรเทรดดิ้ง
โดยวิธีเฉพาะ 1980 จากัด เสนอราคา
54,703.75 บาท
เจาะจง

บริษัท วัฒนากรเทรดดิ้ง
1980 จากัด เสนอราคา
54,703.75 บาท

ราคาต่าสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 132/2562
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
โดยวิธีเฉพาะ ปอเรชั่น จากัด เสนอราคา
เจาะจง
84,530.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพเพ็ญ
โดยวิธีเฉพาะ วานิสย์ เสนอราคา
เจาะจง
54,000.- บาท

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด เสนอราคา
84,530.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 54,000.บาท

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 351/2562
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562

60,800.00

43,200.00

55,000.00
-

54,000.00
-

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 352/
๒๕๖๒ ลงวันที่ 14
สิงหาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 สิงหำคม 2562
ลำดับ
ที่

32

33

34

35

36

37

วันที่

สค. 62

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ
พก.

500,000.00

จ้างจัดทาตรายาง จานวน 32 รายการ

22,000.00

-

สค. 62

จ้างซ่อมเปลี่ยนลูกลอยสแตนเลส
และก๊อกอ่างล้างมือห้องน้าหญิงชั้น ๑
อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์

9,500.00

จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟด้านหน้า
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

21,500.00

1,650.00

สค. 62

จ้างจัดทาป้ายชื่อผู้อานวยการ กลุ่ม
การคลัง

สค. 62

จ้างจัดทาสมุดทะเบียนรับหนังสือ
และสมุดทะเบียนส่งหนังสือ

สค. 62

สค. 62

38

สค. 62

39

สค. 62

รำคำกลำง

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 3 รายการ

ค่าซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

-

วิธีซื้อหรือจ้ำง

บริษัท เจพี วัน คอนซัล
โดยวิธีเฉพาะ แทนท์ จากัด เสนอราคา
เจาะจง
497,550.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จานวนเงิน
20,287.20 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็น
เตอร์ ซัพพลาย จากัด
จานวนเงิน 9,458.80 บาท

198,800

-

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 345/2562
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 326/2562
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กิตติโฆษณา จากัด
จานวนเงิน 1,605.- บาท

บริษัท กิตติโฆษณา จากัด
จานวนเงิน 1,605.- บาท

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 371/2562
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จานวนเงิน
132,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเอส
โดยวิธีเฉพาะ เอส ซัพพลาย เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 9,790.50 บาท
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จานวนเงิน
132,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเอสเอส
ซัพพลาย เซอร์วิส ราคาที่
เสนอ 9,790.50 บาท

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 347/2562
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562

โดยวิธีเฉพาะ ร้าน บิ๊ก เทรดดิ้ง ราคาที่
เสนอ 198,800 บาท
เจาะจง

ร้าน บิ๊ก เทรดดิ้ง ราคาที่
เสนอ 198,800 บาท

ราคาต่าสุด ใบสั่งซื้อ 137/2562

วิธีเฉพาะเจาะจง

9,800

บริษัท เจพี วัน คอนซัล
แทนท์ จากัด เสนอราคา
497,550.-บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพเพ็ญ
ราคาต่าสุด
วานิสย์ จานวนเงิน
20,287.20 บาท
บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์ ราคาต่าสุด
ซัพพลาย จากัด จานวนเงิน
9,458.80 บาท

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตติ้ง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตติ้ง ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 354/2562
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
จากัด จานวนเงิน
จานวนเงิน 21,405.35 บาท
21,405.35 บาท

-

-

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-

132,000.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 349/2562
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง 359/2562

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 สิงหำคม 2562
ลำดับ
ที่

40

41

42

43

44

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

ค่าจ้างจัดทาโล่และของที่ระลึก
สาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจาที่
เกษียณอายุราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2562

62,000

ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อเข้าร่วมโครงการ
สัมมนา เสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร พก. ประจาปี 2562

18,000

196,000

สค. 62

ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ สาหรับ
ใช้ในโครงการสัมมนา เสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร พก.
ประจาปี 2562

58,200

สค. 62

ค่าซื้อกระเป๋าเอกสารสาหรับจัดงาน
โครงการสัมมนา เสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร พก. ประจาปี
2562

80,000

สค. 62

ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ สาหรับจัดงาน
โครงการสัมมนา เสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร พก. ประจาปี
2562

สค. 62

สค. 62

รำคำกลำง

-

-

-

-

-

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ร้าน กวีศิลป์ ราคาที่เสนอ
62,000 บาท

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ร้าน กวีศิลป์ ราคาที่เสนอ
62,000 บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง 369/2562

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

นายปริญญา เรืองจาบ
นายปริญญา เรืองจาบ
ราคาที่เสนอ 18,000 บาท ราคาที่เสนอ 18,000 บาท

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง 383/2562

นายปริญญา เรืองจาบ
นายปริญญา เรืองจาบ
ราคาที่เสนอ 196,000 บาท ราคาที่เสนอ 196,000 บาท

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง 382/2562

ร้าน พาวเวอร์ เทรด ราคาที่ ร้าน พาวเวอร์ เทรด ราคาที่
เสนอ 58,200 บาท
โดยวิธีเฉพาะ เสนอ 58,200 บาท
เจาะจง

ราคาต่าสุด ใบสั่งซื้อ 143/2562

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จากัด บริษัท ตากอรุณสิน จากัด
ราคาต่าสุด ใบสั่งซื้อ 144/2562
โดยวิธีเฉพาะ ราคาที่เสนอ 65,272.14 ราคาที่เสนอ 65,272.14 บาท
บาท
เจาะจง

หมำยเหตุ

