สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ลำดับ
ที่

วันที่

1

มี.ค.64

2

3

4

เลขทีแ่ ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

เช่าระบบการจัดการประชุมทางไกล

15,408.- บาท

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

มี.ค.64

จ้างเหมารถตูป้ รับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพือ่ ใช้ในการ
จัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชน
พิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้า
ทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
สากล ประจาปี 2564
(2021 Global IT Challenge for
youth with Disabilities)

3,600.-บาท

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

นาย ชาญวิทย์ รอดบวบ
ราคาที่เสนอ 3,600.-บาท

นาย ชาญวิทย์ รอดบวบ
จานวนเงิน 3,600.-บาท

ราคาต่าสุด ใบสัง่ จ้างเลขที่ 161/2564
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

มี.ค.64

เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ในการ 18,000.-บาท
จัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชน
พิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้า
ทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
สากล ประจาปี 2564
(2021 Global IT Challenge for
youth with Disabilities)

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จากัด
ราคาที่เสนอ 17,334.-บาท

บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จากัด
จานวนเงิน 17,334.-บาท

ราคาต่าสุด ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 54/2564
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

จ้างทาไวนิลและป้ายประชาสัมพันธ์
ใช้ในการจัดกิจกรรม ตลาด FARM สุข
(ปลูกด้วยรัก ปันด้วยใจ ให้คนพิการ)

-

5,000.00

ผูท้ ไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

มี.ค.64

งำนทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

หมำยเหตุ

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เฟเวอร์รทิ ดีไซน์ ห้างหุน้ ส่วนจากัด เฟเวอร์รทิ ดีไซน์ ราคาต่าสุด ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 53/2564
ราคาที่เสนอ 15,408.- บาท
จานวนเงิน 15,408.- บาท
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุน้ ส่วนจากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ราคาต่าสุด ใบสัง่ จ้างเลขที่ 167/2564
ราคาที่เสนอ 5,000 บาท
จานวนเงิน 5,000 บาท
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564

-

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ลำดับ
ที่

วันที่

5

มี.ค.64

6

7

8

9

10

มี.ค.64

มี.ค.64

มี.ค.64

มี.ค.64

มี.ค.64

งำนทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง
ซือ้ วัสดุประกอบการฝึกอบรม เพือ่ ใช้
ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างความตระหนัก เรือ่ งสิทธิและ
ความเสมอภาคของคนพิการ
(Disability Equality Training) รุน่ ที่
1
จ้างเหมารถตูป้ รับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพือ่ ใช้
ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างความตระหนัก เรือ่ งสิทธิและ
ความเสมอภาคของคนพิการ
(Disability Equality Training) รุน่ ที่
1
ซือ้ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง
30,000.00

-

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
วิธเี ฉพาะเจาะจง

ผูท้ ไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

หมำยเหตุ

บริษัท ตากอรุณสิน จากัด ราคาที่ บริษัท ตากอรุณสิน จากัด จานวน ราคาต่าสุด ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 57/2564 ลง
เสนอ 29,907.57 บาท
เงิน 29,907.57 บาท
วันที่ 22 มีนาคม 2564
-

37,800.00

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

นายชาญวิทย์ รอดบวบ
ราคาที่เสนอ 37,800 บาท

นายชาญวิทย์ รอดบวบ
จานวนเงิน 37,800 บาท

ราคาต่าสุด ใบสัง่ จ้างเลขที่ 174/2564
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
-

112,760.00

จ้างโครงการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูด้ ้านอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญ
ด้านคนพิการ

500,000.00

จ้างจัดทาคูม่ ือการฝึกปฏิบัติการแปล
ล่ามภาษามือในรูปแบบ E-Learning

500,000.00

จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ราชการของ พก.
หมายเลขทะเบียน ฮต-7595 กรุง
เพทมหานคร

รำคำกลำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

9,624.65

112,760.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด เฟเวอร์รทิ ดีไซน์ ห้างหุน้ ส่วนจากัด เฟเวอร์รทิ
ราคาที่เสนอ 112,760 บาท
ดีไซน์ จานวนเงิน 112,760 บาท

ราคาต่าสุด ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 60/2564 ลง
วันที่ 30 มี.ค.64

500,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด เทพเพ็ญวานิสย์
ราคาที่เสนอ 500,000.00 บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
เทพเพ็ญวานิสย์
จานวนเงิน 500,000.00 บาท

ราคาต่าสุด ใบสัง่ จ้างเลขที่ 163/2564
ลงวันที่ 12 มี.ค.64

498,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

นายโสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช
จานวนเงิน 498,000.00 บาท

ราคาต่าสุด ใบสัง่ จ้างเลขที่ 173/2564
ลงวันที่ 22 มี.ค.64

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จากัด
จานวนเงิน 9,624.65 บาท

ราคาต่าสุด ใบสัง่ จ้างเลขที่ 165/2564
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

นายโสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จากัด

-

-

-

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ลำดับ
ที่

วันที่

งำนทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง

11

มี.ค.64

จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ราชการของ พก.
หมายเลขทะเบียน สจ-4027 กรุง
เพทมหานคร

12

มี.ค.64

13

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

เลขทีแ่ ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

ผูท้ ไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

อู่วงศกรยนต์
จานวนเงิน 32,688.50 บาท

ราคาต่าสุด ใบสัง่ จ้างเลขที่ 177/2564
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

32,688.50

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

จ้างเหม่ารถตูพ้ ร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษเพือ่ ใช้ในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

12,600.00

12,600.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด อารียะกิจ ทัวร์

ห้างหุน้ ส่วนอารียะกิจ ทัวร์
จานวนเงิน 12,600- บาท

ใบสัง่ จ้างเลขที่ 162/2564
ลงวันที่ 12 มี.ค 64

มี.ค.64

จ้างเหม่ารถตูพ้ ร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษเพือ่ ใช้ในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดลพบุรี

10,800.00

10,800.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด อารียะกิจ ทัวร์

ห้างหุน้ ส่วนอารียะกิจ ทัวร์
จานวนเงิน 10,800- บาท

ใบสัง่ จ้างเลขที่ 181/2564
ลงวันที่ 12 มี.ค 65

14

มี.ค.64

จ้างจัดทาป้ายหน้าห้องและตรายาง
กลุม่ ตรวจสอบภายใน

8,207.00

8,207.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟีนอมมินอล จากัด
จานวนเงิน 8,207.- บาท

ใบสัง่ จ้างเลขที่ 192/2564
ลงวันที่ 31 มี.ค 65

15

มี.ค.64

ซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ สาหรับ
รถจ้างเหมา เพือ่ ใช้ในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดลพบุรี

3,000.00

3,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงทั่วไป

16

มี.ค.64

ซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ สาหรับ
รถจ้างเหมา เพือ่ ใช้ในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

7,000.00

7,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงทั่วไป

17

มี.ค.64

จ้างจัดทาเอกสารในการจัดอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)
เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จานวน 3 รุน่

12,000.00

12,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จากัด
ราคาที่เสนอ 12,000.-บาท

บริษัท ลีโอซ่า จากัด
จานวนเงิน 12,000.-บาท

ใบสัง่ จ้างเลขที่ 180/2564
ลงวันที่ 25 มี.ค. 64

อู่วงศกรยนต์

บริษัท ฟีนอมมินอล จากัด
ราคาที่เสนอ 8,207.- บาท

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ลำดับ
ที่

วันที่

งำนทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง

18

มี.ค.64

จ้างทาเอกสารในการลงพืน้ ที่จัด
กิจกรรมโครงการ "พก.ปันสุขสูช่ ุมชน
ไม่วา่ คุณจะอยูท่ ี่ไหน พก.จะตามไป
เยีย่ มชุมชนลาชะล่า"

19

มี.ค.64

20

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

ผูท้ ไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

9,993.80

9,993.80 วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จากัด
ราคาที่เสนอ 9,993.80 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จากัด
จานวนเงิน 9,993.80 บาท

ใบสัง่ จ้างเลขที่ 159/2564
ลงวันที่ 3 มี.ค. 64

ซือ้ วัสดุในการจัดอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์(อพม.) เชี่ยวชาญ
ด้านคนพิการ จานวน 3 รุน่

11,941.20

11,941.20 วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จากัด
จานวนเงิน 11,941.20 บาท

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 58/2564 ลง
วันที่ 24 มี.ค. 64

มี.ค.64

ซือ้ กระเป๋าใส่เอกสารในการจัดอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)
เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จานวน 3 รุน่

12,000.00

12,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ทัสกิน้ เทรดดิง้
ราคารที่เสนอ 12,000.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ทัสกิน้ เทรดดิง้
จานวนเงิน 12,000.- บาท

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 59/2564 ลง
วันที่ 25 มี.ค. 64

21

มี.ค.64

จ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้าชาย
และขั้วหลอดไฟฟ้า กองคุม้ ครอง
สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

10,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติง้ แอนด์ดี
เวลลอปเมนท์จากัด ราคาที่เสนอ
9,918.90 บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติง้ แอนด์ดี
เวลลอปเมนท์จากัด จานวนเงิน
9,918.90 บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 191/2564
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564

22

มี.ค.64

จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สานักงาน ห้อง
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. DEP
WAR ROOM กลุม่ อานวยการ และ
กลุม่ บริหารทรัพยากรบุคคล

14,600.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์
ราคาที่เสนอ 14,600.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ จานวน
เงิน 14,600.- บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 190/2564
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

งำนทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

เลขทีแ่ ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

ลำดับ
ที่

วันที่

23

มี.ค.64

จ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ ท่อน้าห้องน้า
หญิง - ชาย ชั้น 1 และชั้น 3

29,500.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติง้ แอนด์ดี
เวลลอปเมนท์จากัด จานวนเงิน
29,467.80 บาท

24

มี.ค.64

จ้างทาสือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
คนพิการ

400,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท กูด้ วิล คอมมูนิเคชั่นส์ จากัด บริษัท กูด้ วิล คอมมูนิเคชั่นส์
ราคาต่าสุด ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 164/2564
ราคาที่เสนอ 400,000.- บาท จากัด จานวนเงิน 400,000.- บาท
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564

25

มี.ค.64

จ้างขนถ่ายสิง่ ปฏิกูลอาคาร ๖๐ ปี
กรมประชาสงเคราะห์

22,500.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติง้ แอนด์ดี
เวลลอปเมนท์จากัด ราคาที่เสนอ
22,470.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติง้ แอนด์ดี
เวลลอปเมนท์จากัด จานวนเงิน
22,470.- บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 157/2564
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

26

มี.ค.64

จ้างทาตรายาง จานวน ๒๕ รายการ

10,400.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุน้ ส่วนจากัด เทพเพ็ญวานิสย์
ราคาที่เสนอ 10,379.- บาท
จานวนเงิน 10,379.- บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 158/2564
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

ผูท้ ไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติง้ แอนด์ดี
เวลลอปเมนท์จากัด จานวนเงิน
29,467.80 บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 178/2564
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

งำนทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

เลขทีแ่ ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

ลำดับ
ที่

วันที่

27

มี.ค.64

จ้างซ่อมแซมเครือ่ งพิมพ์
Multifunction กลุม่ บริหาร
ทรัพยากรบุคคล

7,400.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์
ราคาที่เสนอ 7,400.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ จานวน
เงิน 7,400.- บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 156/2564
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

28

มี.ค.64

จ้างซ่อมแซมเครือ่ งพิมพ์
Multifunction กลุม่ งานเลขานุการ
นักบริหาร

6,400.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์
ราคาที่เสนอ 6,400.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ จานวน
เงิน 6,400.- บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 155/2564
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

29

มี.ค.64

จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องเก็บเอกสาร
กลุม่ กฎหมาย โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

3,250.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติง้ แอนด์ดี
เวลลอปเมนท์จากัด ราคาที่เสนอ
3,210.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติง้ แอนด์ดี
เวลลอปเมนท์จากัด จานวนเงิน
3,210.- บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 160/2564
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564

30

มี.ค.64

จ้างซ่อมแซมประตูบานเลือ่ น ห้องที่
๑ ศูนย์เรียนรูน้ วัตกรรม เทคโนโลยีสงิ่
อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ

550.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติง้ แอนด์ดี
เวลลอปเมนท์จากัด จานวนเงิน
535.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติง้ แอนด์ดี
เวลลอปเมนท์จากัด จานวนเงิน
535.- บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 166/2564
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564

31

มี.ค.64

จ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ ห้อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ และ
ห้องจัดเตรียมอาหาร ชั้น 3

7,400.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดยนางสาว
ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
ศิรวิ รรณ คุม้ โห้ ราคาที่เสนอ
นางสาว ศิรวิ รรณ คุม้ โห้ จานวน
7,350.- บาท
เงิน 7,350.- บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 168/2564
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564

32

มี.ค.64

จ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน

1,500.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดยนางสาว
ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
ศิรวิ รรณ คุม้ โห้ ราคาที่เสนอ
นางสาว ศิรวิ รรณ คุม้ โห้ จานวน
1,500.- บาท
เงิน 1,500.- บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 169/2564
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

ผูท้ ไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

งำนทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

เลขทีแ่ ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

ลำดับ
ที่

วันที่

33

มี.ค.64

จ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ กลุม่
อานวยการ

3,800.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ไอเอสเอส ซัพ
พลาย เซอร์วสิ ราคาที่เสนอ
3,745.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ไอเอสเอส ซัพ
พลาย เซอร์วสิ จานวนเงิน
3,745.- บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 170/2564
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564

34

มี.ค.64

จ้างซ่อมแซมเครือ่ งโทรสาร

2,600.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์
ราคาที่เสนอ 2,550.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ จานวน
เงิน 2,550.- บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 179/2564
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

ผูท้ ไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

หมำยเหตุ

