
ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 เม.ย.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองท ากาแฟ         1,650.00 1,605.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 65/2565 

 ลว. 18 เม.ย. 2565

1,605.00 1,605.00

2 เม.ย.-65 จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 60 ปี 

กรมประชาสงเคราะห์

       15,600.00        15,515.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีกรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีกรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 68/2565 

 ลว. 18 เม.ย. 2565

                                       15,515.00                                        15,515.00

3 เม.ย.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ จ านวน

 1 เคร่ือง

        7,500.00         7,420.45  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 72/2565 

 ลว. 28 เม.ย. 2565

                                         7,420.45                                         7,420.45

4 เม.ย.-65 จ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ภายใน

ศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร

7,900.00        7,811.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ดีเวลลอป

เมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ดีเวลลอป

เมนท์ จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 66/2565

 ลว. 18 เม.ย. 2565

7,811.00                                         7,811.00                                        
5 เม.ย.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์กลุ่ม

บริหารทรัพยากรบุคคล

11,900.00       11,818.15        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 67/2565

 ลว. 18 เม.ย. 2565

11,818.15                                       11,818.15                                       

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน เมษำยน 2565
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6 เม.ย.-65 จ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 2,000.00        1,637.10         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 69/2565

 ลว. 18 เม.ย. 2565

1,637.10                                         1,637.10                                        
7 เม.ย.-65 ซ้ือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของ

รัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์และ

จัดซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

32,000.00       31,030.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 19/2565

 ลงวันท่ี 26เมษายน 2565

31,030.00                                       31,030.00                                       
8 เม.ย.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ

 พก. หมายเลขทะเบียน ฮจ - 

8375 กรุงเทพมหานคร

32,000.00 31,729.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าเลขท่ี 70/2565 

ลว. 21 เม.ย. 2565

31,729.80 31,729.80
9 เม.ย.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ

 พก. หมายเลขทะเบียน  ฮต - 

7596 ปทุมธานี

9,500.00        9,488.76 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 71/2565

 ลว. 25 เม.ย. 2565

9,488.76                                         9,488.76                                        
10 เม.ย.-65 ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมหลักสูตร

ผู้ช่วยคนพิการระดับพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2555 ผ่านระบบส่ือ

ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นท่ี 4-9

 จ านวน 6 รุ่น

       12,000.00 11,984.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/2565 

ลว. 18 เม.ย. 2565

11,984.00                                       11,984.00                                       


