สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 กรกฎำคม 2563
ลำดับ
ที่

1

2

3

4

5

6

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

กค. 63

จ้างซ่อมแซมห้องน้าชายและห้องน้า
หญิง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

กค. 63

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จ้านวน 3 เครื่อง

กค. 63

จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารคนพิการ

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพาะ
9,200.00
บริษัทเจริญชัยมาร์-เก็ตติงแอนด์บริ
ดีเวลลอปเมนท์
ษัทเจริญชัยมาร์
จ้ากัเก็ดตราคาที
ติงแอนด์
่เสนอ
ดีเวลลอปเมนท์
9,148.50 บาท
จ้ากัดราคาที่เสนอ 9,148.50 บาท
เจาะจง

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

-

ใบสั่งจ้างเลขที่
229/2563 ลว 10 ก.ค. 63

-

-

ใบสั่งจ้างเลขที่
234/2563 ลว 17 ก.ค. 63

-

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้
ราคาที่เสนอ 4,210 บาท

300,000.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท กู้ดวิล คอมมูนิเคชั่นส์ บริษัท กู้ดวิล คอมมูนิเคชั่นส์
จ้ากัด ราคาที่เสนอ 298,316 จ้ากัด ราคาที่เสนอ
บาท
298,316 บาท

-

ใบสั่งจ้างเลขที่
232/2563 ลว 17 ก.ค. 63

-

กค. 63

ซือวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัด โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนวิธีคิด
พิชิตความส้าเร็จ (Mindset) ส้าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานครูฝึกอาชีพสงเคราะห์

10,000.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ้ากัด
บริษัท ตากอรุณสิน จ้ากัด
ราคาที่เสนอ 1,455.20 บาท ราคาที่เสนอ 1,455.20 บาท

-

ใบสั่งซือเลขที่ 69/2563
ลว 20 ก.ค. 63

-

กค. 63

จ้างท้าเอกสารประกอบการอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เปลี่ยนวิธีคิด พิชิตความส้าเร็จ
(Mindset) ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานครูฝึก
อาชีพสงเคราะห์

10,550.00

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จ้ากัด ราคาที่ บริษัท ลีโอซ่า จ้ากัด ราคาที่
เสนอ 3,210 บาท
เสนอ 3,210 บาท

-

ใบสั่งจ้างเลขที่
238/2563 ลว 20 ก.ค. 63

-

กค. 63

ซือกระเป๋าส้าหรับใส่เอกสาร ในการจัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยน
วิธีคิด พิชิตความส้าเร็จ (Mindset)
ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานครูฝึกอาชีพ
สงเคราะห์

6,000

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสกิน เทรด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสกิน เท
ดิง ราคาที่เสนอ 4,800 บาท รดดิง ราคาที่เสนอ 4,800 บาท

-

ใบสั่งซือเลขที่ 68/2563
ลว 20 ก.ค. 63

-

4,300.00

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้
ราคาที่เสนอ 4,210 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 กรกฎำคม 2563
ลำดับ
ที่

7

8

9

10

11

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

นายเกริกพล แดงสุข ราคาที่
เสนอ 14,400 บาท

นายเกริกพล แดงสุข ราคาที่
เสนอ 14,400 บาท

นายเกริกพล แดงสุข ราคาที่
เสนอ 26,000 บาท

กค. 63

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ามัน
เชือเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางไปเข้า
อบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เปลี่ยนวิธีคิด พิชิตความส้าเร็จ
(Mindset) ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานครูฝึก
อาชีพสงเคราะห์

14,400

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

กค. 63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพื่อใช้ใน
การเดินทางไปเข้าอบรม โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนวิธีคิด
พิชิตความส้าเร็จ (Mindset) ส้าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานครูฝึกอาชีพสงเคราะห์

26,000

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายเกริกพล แดงสุข ราคาที่
เสนอ 26,000 บาท

กค. 63

จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสารและ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ้านวน 7 เครื่อง

52,500

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

กค. 63

จ้างด้าเนินการเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ใน
สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

80,250

-

-

กค. 63

ซือวัสดุอุปกรณ์เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชนนีพันปีหลวง ประจ้าปี 2563

17,550.00

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

-

ใบสั่งจ้างเลขที่
239/2563 ลว 20 ก.ค.
63

-

-

ใบสั่งจ้างเลขที่
240/2563 ลว 20 ก.ค. 63

-

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติงแอนด์ บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติง
ดีเวลลอปเมนท์จ้ากัด ราคาที่ แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ้ากัด
เสนอ 52,430 บาท
ราคาที่เสนอ 52,430 บาท

-

ใบสั่งจ้างเลขที่
248/2563 ลว 29 ก.ค. 63

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ราคาที่
เสนอ 80,250 บาท

-

ใบสั่งจ้างเลขที่
262/2563 ลว 5 ส.ค. 63

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านสุรชัย โดยนายสุรชัย รูป ร้านสุรชัย โดยนายสุรชัย
หล่อ ราคาที่เสนอ 17,550 รูปหล่อ ราคาที่เสนอ 17,550
บาท
บาท

-

ใบสั่งซือเลขที่ 73/2563
ลว 4 ส.ค. 63

-

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ราคาที่
เสนอ 80,250 บาท

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 กรกฎำคม 2563
ลำดับ
ที่

12

13

14

15

16

17

18

19

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
500,000.00

กค. 63

จ้างจัดกิจกรรมจิตอาสาบ้าเพ็ญ
ประโยชน์ “สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน”
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้
แนวคิด “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...
เราสร้างไปด้วยกัน”
จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์

460,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

กค. 63

กค. 63

กค. 63

กค. 63

กค. 63

จัดซือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท้าแผนสื่อสารสังคมด้านคนพิการ

11,000.00

จัดซือกระเป๋าใส่เอกสารในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผน
สื่อสารสังคมด้านคนพิการ
จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผน
สื่อสารสังคมด้านคนพิการ
จ้างจัดพิมพ์คู่มือ มนุษย์โควิค ตอน
เปิดเมืองให้ป(ล)อด

12,120.00

จ้างจัดพิมพ์เอกสารประกอบการชีเเจ
งงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จ้างจัดท้าระบบข้อมูลคนพิการที่
ได้รับสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาส้าหรับคนพิการ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

บริษัท ทริปเปิ้ลไนน์ พลัส
จ้ากัด เสนอราคา
499,463.16 บาท

บริษัท ทริปเปิ้ลไนน์ พลัส
จ้ากัด เสนอราคา
499,463.16 บาท

หมำยเหตุ

-

-

กค. 63

กค. 63

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
ราคาต่้าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 242/2563
ลงวันที่ 23 ก.ค. 63

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

5,000.00

100,000.00

25,000.00

500,000.00

-

-

-

-

-

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง
โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง
โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง
โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง
โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง
โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท แอ็ดวานซ์ โนว์เลจ
เทคโนโลยี จ้ากัด เสนอราคา
439,770 บาท
บริษัท ตากอรุณสิน จ้ากัด
เสนอราคา 10,426.08 บาท

บริษัท แอ็ดวานซ์ โนว์เลจ
เทคโนโลยี จ้ากัด เสนอราคา
439,770 บาท
บริษัท ตากอรุณสิน จ้ากัด
เสนอราคา 10,426.08 บาท

ราคาต่้าสุด ใบสั่งซือเลขที่ 65/2563
ลงวันที่ 17 ก.ค. 63

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสกิน เท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสกิน เท
รดดิง เสนอราคา 12,120 บาท รดดิง เสนอราคา 12,120
บาท
บริษัท ลีโอซ่า จ้ากัด เสนอ บริษัท ลีโอซ่า จ้ากัด เสนอ
ราคา 4,322.80 บาท
ราคา 4,322.80 บาท

ราคาต่้าสุด ใบสั่งซือเลขที่ 66/2563
ลงวันที่ 20 ก.ค. 63

-

ราคาต่้าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 236/2563
ลงวันที่ 20 ก.ค. 63

-

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา97,500.บาท
บริษัท ลีโอซ่า จ้ากัด เสนอ
ราคา 24,476.25 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา97,500.บาท
บริษัท ลีโอซ่า จ้ากัด เสนอ
ราคา 24,476.25 บาท

ราคาต่้าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 233/2563
ลงวันที่ 17 ก.ค. 63

-

ราคาต่้าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 228/2563
ลงวันที่ 10 ก.ค. 63

-

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เฟเวอร์ริท ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เฟเวอร์ริท
ดีไซน์ เสนอราคา 484,000 ดีไซน์ เสนอราคา 484,000
บาท
บาท

ราคาต่้าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 227/2563
ลงวันที่ 10 ก.ค. 63

-

ราคาต่้าสุด ใบสั่งซือเลขที่ 67/2563
ลงวันที่ 20 ก.ค.. 63

-

-

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 กรกฎำคม 2563
ลำดับ
ที่

20

21

22

23

24

25

26

วันที่

กค. 63

กค. 63

กค. 63

กค. 63

กค. 63

กค. 63

กค. 63

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
จ้างซ่อมแซมปั๊มน้าอัตโนมัติ ระบบ
ท่อส่งน้า แท้งค์น้าและปั๊มน้า
ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร อาคาร
๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์
ซือวัสดุในการจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนน้าเครื่อข่ายด้านคน
พิการ
ซือกระเป๋าส้าหรับใส่เอกสารการ
อบรมในการจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนน้าเครือข่ายด้านคน
พิการ
จ้างท้าเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการด้าเนินโครงการบูรณา
การระบบการส่งเสริมอาชีพและการ
มีงานท้า ครังที่ ๒/๒๕๖๓

จ้างท้าตรายาง จ้านวน 32 อัน
จ้างจัดท้าเอกสารในการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพแกนน้าเครือข่ายด้าน
คนพิการ
จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการของ
พก. หมายเลขทะเบียน ฮฐ-4936
กทม.

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
82,500.00

10,000.00

รำคำกลำง
-

-

เลขที่และวันที่
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
ของสัญญำหรือ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตติง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตติง ราคาต่้าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ้ากัด แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ้ากัด
230/2563 ลงวันที่ 16
จ้านวนเงิน 82,390.- บาท จ้านวนเงิน 82,390.- บาท
กรกฎาคม 2563
เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กิจทวีทรัพย์

กิจทวีทรัพย์ วงเงินในการซือ
9,993.80บาท

ราคาต่้าสุด

หมำยเหตุ

-

ใบสั่งซือเลขที่ 70/2563
ลงวันที่ 31 ก.ค. 63

-

ใบสั่งซือเลขที่ 71/2563
ลงวันที่ 31 ก.ค. 63

-

ใบสั่งจ้างเลขที่ 231/2563
ลงวันที่ 16 ก.ค. 63

-

ใบสั่งจ้างเลขที่
241/2563
21 ก.ค. 63

ลงวันที่

-

ใบสั่งจ้างเลขที่ 255/2563
ลงวันที่ 31 ก.ค. 63

-

ใบสั่งจ้างเลขที่ 254/2563
ลงวันที่ 31 ก.ค. 63

-

ราคาต่้าสุด
9,000.00

-

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กิจทวีทรัพย์

กิจทวีทรัพย์ วงเงินในการซือ
9,000.-บาท
ราคาต่้าสุด

9,000.00

7,000.00

6,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สากลตรา
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สากลตรา
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยางและการพิมพ์ วงเงินใน
ยางและการพิมพ์
การจ้าง 4,312.10 บาท

-

บริษัท ลีโอซ่า จ้ากัด วงเงิน
ในการจ้าง 6,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จ้ากัด

บริษัท ลีโอซ่า จ้ากัด วงเงิน
ในการจ้าง 4,333.50 บาท

-

บริษัท ลีโอซ่า จ้ากัด

ราคาต่้าสุด

ราคาต่้าสุด

ราคาต่้าสุด
12,887.19

-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ้ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ้ากัด

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันที่ 1 - 31 กรกฎำคม 2563
ลำดับ
ที่

27

28

29

วันที่

กค. 63

กค. 63

กค. 63

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการของ
พก. หมายเลขทะเบียน ฮอ-7391
กทม.
จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการของ
พก. หมายเลขทะเบียน ฮอ-7392
กทม.
จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการของ
พก. หมายเลขทะเบียน ฮต-7596
กทม.

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
ราคาต่้าสุด

1,624.80

-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ้ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ้ากัด
ราคาต่้าสุด

1,307.01

26,846.30

-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ้ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ้ากัด

-

บริษัท สยามนิสสันเซลส์
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ้ากัด
จ้ากัด

ราคาต่้าสุด

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

ใบสั่งจ้างเลขที่ 236/2563
ลงวันที่ 20 ก.ค. 63

-

ใบสั่งจ้างเลขที่ 254/2563
ลงวันที่ 20 ก.ค. 63

-

ใบสั่งจ้างเลขที่ 226/2563
ลงวันที่ 9 ก.ค. 63

-

