สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

1

2

3

4

5

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

กค. 62

จ้างวิเคราะห์แนวทางแผนการสื่อสาร
สังคมด้านคนพิการ

กค. 62

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดค่าย
เตรียมความพร้อมเยาวชนพิการใน
การเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทาย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล
ประจ่าปี ๒๕๖๒

กค. 62

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดค่าย
เตรียมความพร้อมเยาวชนพิการใน
การเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทาย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล
ประจ่าปี ๒๕๖๒

กค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการจัด
ค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชนพิการ
ในการเข้าร่วมการแข่งขันความท้า
ทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
สากล ประจ่าปี ๒๕๖๒

43,200.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายชาญวิทย์ รอดบวบ

นายชาญวิทย์ รอดบวบ

กค. 62

เช่าอินเทอร์เน็ตในการจัดค่ายเตรียม
ความพร้อมเยาวชนพิการในการเข้า
ร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล
ประจ่าปี ๒๕๖๒

40,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าทั่วไป

-

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
ราคาต่่าสุด

500,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว นางสาวทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 324/2562
ลว 11 กค. 62

ราคาต่่าสุด
40,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ่ากัด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 124/2562
ลว 11 กค. 62

บริษัท ตากอรุณสิน จ่ากัด

ราคาต่่าสุด
80,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย

ใบสั่งซื้อเลขที่ 125/2562
ลว 11 กค. 62

บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย

ราคาต่่าสุด
ใบสั่งจ้างเลขที่ 325/2562
ลว 11 กค. 62

-

-

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

6

7

8

9

10

11

12

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

กค. 62

จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงในการจัดค่าย
เตรียมความพร้อมเยาวชนพิการใน
การเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทาย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล
ประจ่าปี ๒๕๖๒

กค. 62

กค. 62

กค. 62

กค. 62

กค. 62

กค. 62

จ้างจัดพิมพ์เอกสารทิศทาง
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.
2560-2564
จ้างท่าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการรายงานผลการ
ด่าเนินงานผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดอบรมหลักสูตร
สุนทรียสนทนาผู้ช่วยคนพิการในพื้นที่
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารส่าหรับผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรสุนทรียสนทนา
ผู้ช่วยคนพิการในพื้นที่
ซื้อวัสดุในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัด
สภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคน
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
(Accessibility for All Act : AAA)
ซื้อกระเป๋าส่าหรับใส่เอกสารการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
จัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคน
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
(Accessibility for All Act : AAA)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

4,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าทั่วไป

-

-

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

-

ราคาต่่าสุด
500,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฟร์เซเว่นทีน จ่ากัด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 323/2562
ลว 11 กค. 62

บริษัท โฟร์เซเว่นทีน จ่ากัด
ราคาต่่าสุด

3,600.00

12,600.00

10,500.00

-

เฉพาะเจาะจง

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กิจทวีทรัพย์

กิจทวีทรัพย์

บริษัท ตากอรุณสิน จ่ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ่ากัด
วงเงินในการจ้าง 12,600 บาท

ร้านพรีเมี่ยม เอ็กซ์เพรส

ร้านพรีเมี่ยม เอ็กซ์เพรส
วงเงินในการซื้อ 10,500 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 344/2562
ลว 5 สค. 62
ราคาต่่าสุด

ราคาต่่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 117/2562
ลงวันที่ 4 ก.ค 62
ใบสั่งซื้อเลขที่ 118/2562
ลงวันที่ 4 ก.ค 62

ราคาต่่าสุด
8,800.00

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ่ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ่ากัด
วงเงินในการจ้าง 8,735.48
บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 126/2562
ลงวันที่ 18 ก.ค 62
ราคาต่่าสุด

13,200.00

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านพรีเมี่ยม เอ็กซ์เพรส

ร้านพรีเมี่ยม เอ็กซ์เพรส
วงเงินในการซื้อ 13,200 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 127/2562
ลงวันที่ 18 ก.ค 62

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

13

14

15

16

17

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

กค. 62

ซื้อกระเป๋าส่าหรับใส่เอกสารการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองที่
เป็นมิตรส่าหรับคนพิการและคนทั้ง
มวล Smile City For All ในพื้นที่
จังหวัดต้นแบบน่าร่อง 8 จังหวัด

กค. 62

กค. 62

กค. 62

กค. 62

ซื้อวัสดุในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตร
ส่าหรับคนพิการและคนทั้งมวล Smile
City For All ในพื้นที่จังหวัดต้นแบบ
น่าร่อง 8 จังหวัด
จ้างท่าเอกสารประกอบการอบรม
หลักสูตรสุนทรียสนทนาผู้ช่วยคน
พิการในพื้นที่
จ้างจัดท่าเอกสารในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ ครั้งที่ 1/2562
จ้างจัดท่าเอกสารในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัด
สภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคน
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
(Accessibility for All Act:AAA)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ราคาต่่าสุด
9,300.00

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านพรีเมี่ยม เอ็กซ์เพรส

ร้านพรีเมี่ยม เอ็กซ์เพรส
วงเงินในการซื้อ 13,200 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 129/2562
ลงวันที่ 25 ก.ค 62

ราคาต่่าสุด
6,200.00

7,000.00

-

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ่ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ่ากัด
วงเงินในการจ้าง 5,696.68
บาท

ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินใน กาจ้าง
7,000 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2562
ลงวันที่ 25 ก.ค 62
ราคาต่่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 310/2562
ลงวันที่ 4 ก.ค. 62

ราคาต่่าสุด
3,000.00

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง
3,000บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 318/2562
ลงวันที่ 9 ก.ค 62
ราคาต่่าสุด

13,200.00

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง
13,200 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 327/2562
ลงวันที่ 18 ก.ค 63

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

18

19

20

21

22

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

กค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพื่อใช้ใน
การเดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการจัดสภาพแวดล้อม
สาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ (Accessibility for All
Act:AAA)

กค. 62

จ้างจัดท่าเอกสารในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองที่เป็น
มิตรส่าหรับคนพิการและคนทั้งมวล
Smile City For All ในพื้นที่จังหวัด
ต้นแบบน่าร่อง 8 จังหวัด

กค. 62

จ้างท่าเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการด่าเนินโครงการบูรณา
การระบบการส่งเสริมอาชีพและการมี
งานท่าของคนพิการ ครั้งที่ 5/2562

กค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้่ามัน
เชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทาง
พิเศษ เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ
ในการจัดประชุมติดตามนิเทศและ
แลกเปลี่ยนพัฒนาความร่วมมือ
(MOU) แดกู ระหว่างองค์กร

กค. 62

จ้างออกแบบและจัดท่าหนังสือเมืองที่
เป็นมิตรส่าหรับคนพิการและคนทั้ง
มวล (Smile City For All)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ราคาต่่าสุด

7,200.00

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ

นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 7,200 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 328/2562
ลงวันที่ 18 ก.ค 63

ราคาต่่าสุด
9,300.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินใน กาจ้าง
8,292.50 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 335/2562
ลงวันที่ 25 ก.ค. 62
ราคาต่่าสุด

9,000.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินใน กาจ้าง
7,511.40 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 335/2562
ลงวันที่ 25 ก.ค. 62
ราคาต่่าสุด

14,000.00

200,000.00

-

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ

นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 14,000 บาท

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวเสาวมนตร์
โพธิ์ไพจิตร

นางสาวเสาวมนตร์
โพธิ์ไพจิตร

ใบสั่งจ้างเลขที่ 336/2562
ลงวันที่ 26 ก.ค 62

ราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 330/2562
วันที่ 18 ก.ค. 62

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

23

24

25

26

27

28

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลล์ จ่ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลล์
จ่ากัด

ราคาต่่าสุด

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กค. 62

จ้างซ่อมบ่ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
หมายเลขทะเบียน 5 กฆ 1476 กทม

15,589.96

กค. 62

จ้างซ่อมบ่ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
หมายเลขทะเบียน กง 5865 ปทุมธานี

7,529.59

กค. 62

จ้างซ่อมบ่ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
หมายเลขทะเบียน ฮจ 8375 กทม
จัดจ้างด่าเนินการศึกษาการจัดการจัด
กิจกรรมอาชีวบ่าบัดสู่อาชีพที่เป็นจริง
ในสถาบัน

500,000.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

มหาวิทยาลัยรังสิต เสนอราคา มหาวิทยาลัยรังสิต เสนอ
500,000 บาท
ราคา 500,000 บาท

ราคาต่่าสุด

4,500.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านลีโอซ่า เสนอราคา
4,141.97 บาท

ราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้าง 319/2562 ลง
วันที่ 9 ก.ค. 62

36,000.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ เสนอ นายปริญญา เรืองจาบ เสนอ
ราคา 36,000 บาท
ราคา 36,000 บาท

กค. 62

กค. 62

กค. 62

จัดจ้างท่าเอกสารประกอบการประชุม
เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดูแลผู้ป่วยพิการระยะสุดท้าย
ของหน่วยงานในสังกัดกองคุ้มครอง
สวัสดิภาพเเละพัฒนาคนพิการ
จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ดูแลผู้ป่วยพิการระยะสุดท้าย ของ
หน่วยงานในสังกัดกองคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเเละพัฒนาคนพิการ

23,690.01

ราคาต่่าสุด

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 309/2562
วันที่ 3 ก.ค. 62
ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 322/2562
วันที่ 11 ก.ค. 62
ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 331/2562
วันที่ 19 ก.ค. 62
ใบสั่งจ้าง 326/2562 ลง
วันที่ 12 ก.ค. 62

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ่ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ่ากัด
อู่วงศกรยนต์

อู่วงศกรยนต์

ร้านลีโอซ่า เสนอราคา
4,141.97 บาท

ราคาต่่าสุด

ราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้าง 320/2562 ลง
วันที่ 9 ก.ค. 62

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

29

30

31

32

33

วันที่

กค. 62

กค. 62

กค. 62

กค. 62

กค. 62

จัดซื้อกระเป๋าส่าหรับใส่เอกสาร เพื่อ
ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดูแลผู้ป่วยพิการระยะสุดท้าย
ของหน่วยงานในสังกัดกองคุ้มครอง
สวัสดิภาพเเละพัฒนาคนพิการ

11,850.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
ราคา 11,850 บาท

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
ราคา 11,850 บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
ราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้าง 123/2562 ลง
วันที่ 9 ก.ค. 62

จัดซื้อวัสดุประกอบการประชุม เพื่อ
ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดูแลผู้ป่วยพิการระยะสุดท้าย
ของหน่วยงานในสังกัดกองคุ้มครอง
สวัสดิภาพเเละพัฒนาคนพิการ

9,000.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัทตากอรุณสิน จ่ากัด
เสนอราคา 3,367.29 บาท

บริษัทตากอรุณสิน จ่ากัด
เสนอราคา 3,367.29 บาท

ราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้าง 121/2562 ลง
วันที่ 9 ก.ค. 62

จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ใน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การดูแล
ผู้ป่วยพิการระยะสุดท้าย ของหน่วยงานใน
สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพเเละพัฒนา
คนพิการ

10,000.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านค้าทั่วไป

-

จัดจ้างท่าเอกสารประกอบการประชุม
เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เเนวทางการขอสัญชาติไทยของบุคคล
ไร้รากเหง้าในสถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการ

10,000.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านลีโอซ่า เสนอราคา
6,441.40 บาท

ร้านลีโอซ่า เสนอราคา
6,441.40 บาท

จัดซื้อกระเป๋าส่าหรับใส่เอกสาร เพื่อ
ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเเน
วทางการขอสัญชาติไทยของบุคคลไร้
รากเหง้าในสถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการ

6,450.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท กรีนเวิลด์ แมนูเฟคทอ บริษัท กรีนเวิลด์ แมนูเฟคทอ
รี่ จ่ากัด เสนอราคา 6,450
รี่ จ่ากัด เสนอราคา 6,450
บาท
บาท

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

-

-

ราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้าง 308/2562 ลง
วันที่ 2 ก.ค. 62

ราคาต่่าสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๖/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

34

35

36

37

38

39

40

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

กค. 62

จัดซื้อวัสดุประกอบการประชุม เพื่อใช้
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเเน
วทางการขอสัญชาติไทยของบุคคลไร้
รากเหง้าในสถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการ

กค. 62

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

กค. 62

กค. 62

กค. 62

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

5,000.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านบิ๊ก เทรดดิ้ง เสนอราคา
3,478.57 บาท

ร้านบิ๊ก เทรดดิ้ง เสนอราคา
3,478.57 บาท

จัดจ้างด่าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้
และนวัตกรรมส่าหรับคนพิการทุกช่วง
วัยในสถาบัน
จัดจ้างติดฟิล์มฝ้าติดกระจก

500,000.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท โลเคิล อไลค์ จ่ากัด
เสนอราคา 492,200บาท

บริษัท โลเคิล อไลค์ จ่ากัด
เสนอราคา 492,200บาท

7,600.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ่ากัด
เสนอราคา 75,354.75 บาท

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ่ากัด
เสนอราคา 75,354.75 บาท

จัดจ้างแนวทางสนับสนุนการคุ้มครอง
สวัสดิภาพคนพิการในสถาบัน กรณี
ค่าใช้จ่ายความจ่าเป็นขั้นพื้นฐานของ
ผู้ใช้บริการ
จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้
ในการจัดประชุม ติดตามผลการใช้
คู่มือการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
และบุคคลออทิสติก โดยวิธีการนวด
สัมผัสมือ ๘ จุด

500,000.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายราเชนทร์ บุญลอยสง
เสนอราคา 500,000 บาท

นายราเชนทร์ บุญลอยสง
เสนอราคา 500,000 บาท

7,200.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ เสนอ นายปริญญา เรืองจาบ เสนอ
ราคา 7,200 บาท
ราคา 7,200 บาท

ราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๑๗/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๒

จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ และวัสดุ
ส่านักงานเพื่อสนับสนุนการด่าเนินงาน

270,000.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัทตากอรุณสิน จ่ากัด
บริษัทตากอรุณสิน จ่ากัด
เสนอราคา 261,971.31 บาท เสนอราคา 261,971.31 บาท

จัดจ้างจัดท่าแผนแม่บทของศูนย์
เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอ่านวย
ความสะดวกส่าหรับคนพิการ (พ.ศ.
2563-2567)

500,000.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายชุมเขต แสวงเจริญ เสนอ นายชุมเขต แสวงเจริญ เสนอ
ราคา 500,000 บาท
ราคา 500,000 บาท

ราคาต่่าสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๒๒/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๖๒
ราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๐๒/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๒

กค. 62

กค. 62

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
ราคาต่่าสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๕/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๖๒

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

ราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๓๗/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๖๒
ราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๒๙/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒
ราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๓๒/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

41

42

43

วันที่

กค. 62

กค. 62

กค. 62

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

นายสุรชัย รูปหล่อ จ่านวน
เงิน 57,780.-บาท

60,000.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรชัย รูปหล่อ จ่านวน
เงิน 57,780.-บาท

จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟห้องประชุม
ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์ และซ่อมแซม
ระบบอุปกรณ์กล้องวงจรปิด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจ่าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

53,500.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง
บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ่ากัด แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ่ากัด
จ่านวนเงิน 53,425.10 บาท จ่านวนเงิน 53,425.10 บาท

ราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 336/2562
ลงวันที่ 30 กรกฏาคม
2562

60,000.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรชัย รูปหล่อ จ่านวน
เงิน 57,780.-บาท

นายสุรชัย รูปหล่อ จ่านวน
เงิน 57,780.-บาท

ราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 128/2562
ลงวันที่ 24 กรกฏาคม
2562

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ศุภชัย
เฟอร์นิเจอร์ ราคาที่เสนอ
31,351 บาท
ร้านบิ๊ก เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ
300,070 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ศุภชัย
เฟอร์นิเจอร์ ราคาที่เสนอ
31,351 บาท
ร้านบิ๊ก เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ
300,070 บาท

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จ่ากัด บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จ่ากัด
ราคาที่เสนอ 379,700 บาท ราคาที่เสนอ 379,700 บาท
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กค. 62

ค่าซื้อครุภัณฑ์ส่านักงาน
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กค. 62

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส่านักงาน และ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

32,000
300,070

-

กค. 62

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจ่าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

-
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รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
ราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 128/2562
ลงวันที่ 24 กรกฏาคม
2562

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

382,900

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ราคาต่่าสุด
ใบสั่งซื้อ 112/2562
ราคาต่่าสุด

ใบสั่งซื้อ 113/2563

ราคาต่่าสุด
ใบสั่งซื้อ 114/2562

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่
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วันที่

กค. 62

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
ค่าจ้างเพื่อด่าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาองค์กร

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง
-

500,000

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

บริษัท อสมท. จ่ากัด
บริษัท อสมท. จ่ากัด (มหาชน)
(มหาชน) ราคาที่เสนอ
ราคาที่เสนอ 500,000 บาท
500,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ราคาต่่าสุด
ใบสั่งจ้าง 303/2562

หมำยเหตุ

