ลาดับที่

วันที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( PO )
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ที่ได้รับการ
รายชื้อผู้เสนอ
เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือข้อตกลงใน
ราคากลาง วิถีซื้อหรือจ้าง ราคาและราคาที่
ราคาที่ตกลงซื้อ
โดนสรุป
เสนอ
การซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
พฤกษภัทร ดอกไม้ พฤกษภัทร ดอกไม้
เพชรหึงษ์
เพชรหึงษ์

ราคาต่าสุด

ทีพม 0707.25/132
24 มกราคม 2565

บริษัทพสุมนต์
เซอร์วิส จ่ากัด

ราคาต่าสุด

ทีพม 0707.25/135
24 มกราคม 2566

หจก.ดาวสมใจ

ราคาต่าสุด

ทีพม 0707.25/2213
29 ธันวาคม 2564

บริษัทอ็อฟฟิศเมท บริษัทอ็อฟฟิศเมท
เฉพาะเจาะจง (ไทย) จ่ากัด
(ไทย) จ่ากัด
ส่านักงานใหญ่
ส่านักงานใหญ่

ราคาต่าสุด

ทีพม 0707.25/207
4 กุมภาพันธ์ 2565

1

1/2/2565 ซื้อดอกไม้จัดกิจกรรมไหว้ครู

เฉพาะเจาะจง

2

ซื้อน้่ามันเครืองกึง
2/2/2565 สังเคราะห์ส่าหรับเครืองสูบ
น้่าดีเซล

เฉพาะเจาะจง

บริษัทพสุมนต์
เซอร์วิส จ่ากัด

3

10/2/2565

เฉพาะเจาะจง

หจก.ดาวสมใจ

4

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน
14/2/2565
รายการเม้าส์คีย์บอร์ด

ซื้อน้่ามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ
วันที่ 1- 22 ฏุมภาพันธ์ 2565
ลาดับ
ที่
1

วันที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

1-ก.พ.-65 จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ

วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อหรือจ้าง
80,000.00

80,000.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง นางสุริน เหล่าประมง เสนอราคา 80,000.- บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราที่ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

นางสุริน เหล่าประมง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ข้อตกลการจ้างที่ 016/2565

จานวน 80,000.- บาท
2

1-ก.พ.-65 จัดซื้อวัสดุฝึกเรียน แบตเตอรี่ รถสามล้อโยก

2,900.00

2,900.00

เฉพาะเจาะจง หจก. อุบลรัตน์วัสดุ 59 เสนอราคา 2,900.- บาท

หจก. อุบลรัตน์วัสดุ 59 ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลว. 1 ก.พ. 65
ราคาดีที่สุด

จานวน 2,900.- บาท
3

7-ก.พ.-65 จ้างทาป้ายโครงการปฐมนิเทศและพีธีไหว้ครู

1,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ โดยนางสายหยุด เทียนเฮง
เสนอราคา 1000.- บาท

4

7-ก.พ.-65 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและโคมไฟบริเวณ

8,870.00

8,870.00

เฉพาะเจาะจง ขอนแก่นกล้องวงจรปิด ราคาที่เสนอ 8,870.- บาท

7-ก.พ.-65 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

ลว. 1 ก.พ. 65
ราคาดีที่สุด

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง จานวน 1000.- บาท
ขอนแก่นกล้องวงจรปิด ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

57,300.00

57,300.00

เฉพาะเจาะจง บริษัทเบท์เทค โอเอ จากัด เสนอราคา 57,300.- บาท บริษัทเบท์เทค โอเอ จากัด ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาดีที่สุด

7-ก.พ.-65 จ้างซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่

17,740.00

17,740.00

เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล ทองโคตร เสนอราคา 17,740.- บาท

นายพัชรพล ทองโคตร ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาดีที่สุด

ข้อตกลการจ้างที่ 099/2565

ราคาดีที่สุด

ข้อตกลการจ้างที่ 100/2565

ราคาดีที่สุด

ข้อตกลการจ้างที่ 102/2565

ราคาดีที่สุด

ข้อตกลการจ้างที่ 101/2565

ลว. 7 ก.พ.. 65

จานวเงิน 17,740.- บาท
7

8-ก.พ.-65 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กจ 7603 ขก

7,010.00

7,010.00

เฉพาะเจาะจง นายถนอม โชคลา เสนอราคา 7,010.- บาท

8

8-ก.พ.-65 จัดซื้อน้าดื่มประจาเดือน ก.พ. 65

1,460.00

1,460.00

เฉพาะเจาะจง ร้านแพลูทรัพย์ โดยนางลาพูล เทพสุคนธ์

นายถนอม โชคลา ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลว. 7 ก.พ.. 65

จานวน 7,010.- บาท
เสนอราคา 1,460.- บาท

ร้านแพลูทรัพย์ โดยนางลาพูล เทพสุคนธ์
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ้าง จานวนเงิน 1,460.-บาท

ข้อตกลการจ้างที่ 084/2565
ลว. 1 ก.พ. 65

จานวน 57,300.- บาท
6

ข้อตกลการจ้างที่ 089/2565
ลว. 1 ก.พ. 65

จานวน 8,870.- บาท

พระประชาบดี
5

ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ โดยนางสายหยุด เทียนเฮง

ข้อตกลการจ้างที่ 076/2565

ลว. 8 ก.พ.. 65
ลว. 8 ก.พ.. 65

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2565
ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรหยำดฝน จังหวัดเชียงใหม่
เดือน กุมภำพันธ์ 2565
ลำดับ
ที่

วันที่

งำนที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

เลขทีแ่ ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

หมำยเหตุ

มี
สัญญา เลขที่
ประสบการณ์
3/2565
ลว. 28
หจก.แผ่นทองเทรดดิ้ง หจก.แผ่นทองเทรดดิ้ง
ธันวาคม 2564
น่าเชื่อถือ

ยอดยกมา

ผูท้ ไี่ ด้รับกำรคัดเลือก
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และ
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำคำที
ต
่
กลงซือ้ หรือ
และรำคำที่เสนอ
จ้ำง

1

จัดซื้อวัตถุดิบประเภทอาหารเพือ่ ใช้ใน
19-ม.ค.-65 การประกอบอาหาร งวดที่ 1
(1 - 15 มกราคม 2565)

911,138.00

4,650,000.00

ประกวดราคา

2

ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย คสล.2 ชั้น
27-ม.ค.-65 5 ครอบครัวพร้อมรื้อถอน จานวน 1
หลัง (งวดที่ 7)
จัดซื้อวัตถุดิบประเภทอาหารเพือ่ ใช้ใน
1-ก.พ.-65 การประกอบอาหาร งวดที่ 2
(16 - 31 มกราคม 2565)
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
7-ก.พ.-65 ประจาปีงบประมาณ 2565

54,515.00

132,525.00

เฉพาะเจาะจง

60,704.00

60,704.00

เฉพาะเจาะจง

อ.เภสัช

อ.เภสัช

1,318,800.00

1,358,000.00

คัดเลือก

5

จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
14-ก.พ.-65 (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซีฯ

บจ.สยามนิสสัน
อุตรดิตถ์

บจ.สยามนิสสัน
อุตรดิตถ์

23,540.00

23,540.00

เฉพาะเจาะจง

6

จัดจ้างเหมาบริการควบคุมกาจัดปลวก
14-ก.พ.-65 และแมลงภายในอาคารและบริเวณ
โดยรอบศูนย์ฯ

หจก.จีบีเพสท์
คอนโทรล

หจก.จีบีเพสท์
คอนโทรล

3

4

64,125.00

132,525.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เซ็น เทค โปร
เฟสชั่นแนล

หจก.เซ็น เทค โปร
เฟสชั่นแนล

หจก.แผ่นทองเทรดดิ้ง หจก.แผ่นทองเทรดดิ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เกณฑ์ราคา

สัญญา เลขที่
01/2564 ลว. 17
ธันวาคม 2564

สัญญา เลขที่
มี
ประสบการณ์ 3/2565 ลว. 28
ธันวาคม 2564
น่าเชื่อถือ
ส่งของครบตาม บส.11/2565 ลว.
กาหนด/
25 มกราคม 2565
บริการหลังการ
ขาย
เกณฑ์ราคา บส.2/2565 ลว. 28
ธันวาคม 2564
บส.13/2565 ลว. 3
มี
ประสบการณ์ กุมภาพันธ์ 2565
น่าเชื่อถือ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรบ้ำนโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ลำดับ
ที่

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

1

3 ก.พ. 65 ค่ำน้ำดื่มสำหรับบริโภค
ประจำเดือนมกรำคม 2565

2

3

4

5

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

2,986.00

36,000.00 เฉพำะเจำะจง
ทั้งปี

8 ก.พ. 65 วัสดุประกอบอำหำรสำหรับเลี้ยงดู
ผู้รบั กำรฝึกอำชีพ ประจำวันที่
16 - 31 มกรำคม 2565
14 ก.พ. 65 ค่ำเครื่องดื่มรับรองแขกผู้มำติดต่อ
รำชกำร ประจำเดือนกุมภำพันธ์
2565
14 ก.พ. 65 ค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตรและ
งำนบ้ำนงำนครัว

36,480.00

235,980.00 เฉพำะเจำะจง

1,341.00

24,000.00 เฉพำะเจำะจง
ทั้งปี

870.00

870.00 เฉพำะเจำะจง

22 ก.พ. 65 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เดือนมกรำคม
2564 2565

7,000.00

7,000.00 เฉพำะเจำะจง

22 ก.พ. 65 ค่ำวัสดุชุดตรวจ ATK
จำนวน 300 ชุด

17,700.00

17,700.00 เฉพำะเจำะจง

7

22 ก.พ. 65 วัสดุประกอบอำหำรสำหรับเลี้ยงดู
ผู้รบั กำรฝึกอำชีพ ประจำวันที่
1 - 15 กุมภำพันธ์ 2565
22 ก.พ. 65 ค่ำจ้ำงเหมำทำตรำยำง

34,200.00

235,980.00 เฉพำะเจำะจง

จำนวน 5 ด้ำม

ร้ำนทีอำร์ TR
เสนอรำคำ
36,000.00
น.ส.อรสำ พูลนำรถ
เสนอรำคำ
235,980.00
บริษัท เอสอำร์
เอ็กซ์ตร้ำ จำกัด
24,000.00
ร้ำนวันชัย
เสนอรำคำ
870.00
บริษัท นิยมชัยปิโตรเลียม

เสนอรำคำ

6

8

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
และรำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

1,500.00

7,000.00
ร้ำนยำฟำร์มดีเภสัช
เสนอรำคำ
17,700.00
น.ส.อรสำ พูลนำรถ
เสนอรำคำ
235,980.00

ร้ำนทีอำร์ TR
เสนอรำคำ
36,000.00
น.ส.อรสำ พูลนำรถ
เสนอรำคำ
235,980.00
บริษัท เอสอำร์
เอ็กซ์ตร้ำ จำกัด
24,000.00
ร้ำนวันชัย
เสนอรำคำ
870.00

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นร้ำนที่
สำมำรถนำ
น้ำมำส่งให้ได้
เป็นผู้ชนะใน
เสนอรำคำ

เป็นร้ำนที่
สำมำรถนำ
มำส่งให้ได้
เป็นร้ำนที่ให้
เคดิตกับทำง
ศูนย์ฯ
บริษัท นิยมชัยปิโตรเลียม เป็นร้ำนที่ให้
เสนอรำคำ
เคดิตกับทำง
7,000.00 ศูนย์ฯ
ร้ำนยำฟำร์มดีเภสัช เป็นร้ำนที่ให้
เสนอรำคำ
เคดิตกับทำง
17,700.00 ศูนย์ฯ
น.ส.อรสำ พูลนำรถ เป็นผู้ชนะใน
เสนอรำคำ
เสนอรำคำ
235,980.00

1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนติ๊กเกอร์&อิงค์ ร้ำนติ๊กเกอร์&อิงค์ เป็นร้ำนที่ให้
เสนอรำคำ
เสนอรำคำ
เคดิตกับทำง
1,500.00
1,500.00 ศูนย์ฯ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
จัดซื้อหรือจ้ำง
17 /2565
ลงวันที่ 27 ธ.ค.
2564
102 /2564
ลงวันที่ 27 ต.ค.
2564
พม 0707.19/1374

ลงวันที่ 1 ต.ค.
2565
26 /2565
ลงวันที่ 9 ก.พ.
2565
พม 0707.19/
856 ลงวันที่
23 ธ.ค. 2564
28/2565
ลงวันที่ 14 ก.พ.
2565
102 /2564
ลงวันที่ 27 ต.ค.
2564

14 /2565
ลงวันที่ 14 ก.พ.
2565

หมำย
เหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรบ้ำนศรีวนำไล จังหวัดอุบลรำชธำนี
เดือน กุมภำพันธ์ 2565
ลำ
ดับ
ที่

วันที่

งำนที่จัดซื้อหรือจ้ำง

1

27-ม.ค.-65

2

จัดซื้อวัสดุอาหาร ฯระหว่างวันที่
31-ม.ค.-65 1-15 กุมภาพันธ์ 2565

33,440.00 33,440.00

โดยวิธี หจก.เจริญทิพย์การค้า
e-bidding เสนอราคา 33,440.-บาท

3

จัดซื้อวัสดุอาหาร ฯระหว่างวันที่
15-ก.พ.-65 16-28 กุมภาพันธ์ 2565

34,200.00 34,200.00

โดยวิธี หจก.เจริญทิพย์การค้า
e-bidding เสนอราคา 34,200.-บาท

4

21-ก.พ.-65

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมภายใน
หน่วยงาน

จ้างเหมาบริการ จัดทาสมุดพกกลุ่ม
เปราะบางรายครัวเรือน

วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
ซื้อหรือจ้ำง

9,425.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

-

ใบสั่งซื้อ 17/2565 ลง
วันที่ 27 ม.ค.. 2565

หจก.เจริญทิพย์การค้า
เสนอราคา 33,440.-บาท

-

ใบสั่งซื้อ 18/2565 ลง
วันที่ 31 ม.ค.. 2565

หจก.เจริญทิพย์การค้า
เสนอราคา 34,200.-บาท

-

ใบสั่งซื้อ 19/2565 ลง
วันที่ 15 ก.พ.. 2565

-

ใบสั่งจ้าง 12/2565
ลงวันที่ 21 ก.พ. 2565

9,425.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.พิภพค้าไม้ เสนอราคา หจก.พิภพค้าไม้ เสนอราคา
เจาะจง 9,425.-บาท
9,425.-บาท

18,990.00 18,990.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านพลอยสกรีน เสนอราคา ร้านพลอยสกรีน เสนอราคา
เจาะจง 18,990.-บาท
18,990.-บาท

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กองส่งเสริมสิทธิและสัวสดิกำรคนพิกำร
ศูนย์พฒ
ั นำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรบ้ำนทองพูนเผ่ำพนัส จังหวัดอุบลรำชธำนี
เดือน กุมภำพันธ์ 2565
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

1

จัดซื้อซื้อหมึกเลเซอร์สีและขาวดา

25,920.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.มีจงมี จากัด

บ.มีจงมี จากัด

2

จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมกราคม

300.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นายวีระวัฒน์ จันทร์วิวัฒนากุล

นายวีระวัฒน์ จันทร์วิวัฒนากุล

3

จัดซื้อน้ามันรถยนต์ นข 7261 อบ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

4

7

จ้างซ่อมแซมและล้างทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ
จ้างซ่อมแซมและปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์
บม 1680 อบ
จัดทาบอร์ดทาเนียบบุคลากร และตรายางที่ใช้
ในงานราชการ
จัดซื้อน้ามันรถจักรยานยนต์ คคท 66 อบ

8

จัดซื้อน้ามันรถยนต์ กต 2654 อบ

9

จัดซื้อแก๊สหุงต้ม (1-15 ก.พ.65)

1,110.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10

จัดซื้อตะแกรงวางของ 3 ชั้น

2,300.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิง้

หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิง้

11

จัดซื้อน้ามันรถยนต์ นข 7261 อบ

1,500.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

5
6

1,000.00

12,400.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,232.35

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันอุบลราชธานี จากัด

1,350.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านวัฒนาแอร์

หจก.วีแคน

ร้านวัฒนาแอร์
บ.สยามนิสสันอุบลราชธานี จากัด
หจก.วีแคน

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งซื้อที่ ท07/2565 ลงวันที่ 27
ม.ค.65
ใบส่งเล่มที่ 3 เลขที่ 5 ลงวันที่ 1
ก.พ.65
เลขที่ใบเสร็จ
TIO000016502000008 วันที่
1 ก.พ.65
ใบสั่งจ้างที่ ท08/2565 ลงวันที่ 7
ก.พ.65
ใบสั่งจ้างที่ ท09/2565 ลงวันที่ 7
ก.พ.65
ใบสั่งซื้อที่ 01/2565 ลงวันที่ 7
ก.พ.65
เลขที่ใบเสร็จ
TIO000016502000189 วันที่
8 ก.พ.65

90.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

800.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

เลขที่ใบเสร็จ
TIO000016502000193 วันที่
8 ก.พ.65

หจก.ประชากรุ๊ป (1992)

ใบสั่งซื้อที่ 02/2565 ลงวันที่ 10
ก.พ.65
ใบสั่งซื้อที่ 03/2565 ลงวันที่ 11
ก.พ.65
เลขที่ใบเสร็จ
TIO000016502000375 วันที่
14 ก.พ.65

หจก.ประชากรุ๊ป (1992)

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

12
13

จ้างซ่อมแซมและปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์
กต 2654 อบ
จัดซื้อที่นอน

14

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
13,074.87

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

6,000.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด ภาคอิสานอุบล
(ตังปัก)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ตัง้ ซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จากัด

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ภาคอิสานอุบล
(ตังปัก)
บ.ตัง้ ซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จากัด

ใบสั่งจ้างที่ ท10/2565 ลงวันที่
14 ก.พ.65
ใบสั่งซื้อที่ ท11/2565 ลงวันที่
14 ก.พ.65
เลขที่ใบเสร็จ
TIO000016502000394 วันที่
15 ก.พ.65

จัดซื้อน้ามันรถยนต์ บม 1680 อบ

1,500.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

15

จัดซื้อน้ามันรถยนต์ กต 2654 อบ

1,000.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

เลขที่ใบเสร็จ
TIO000016502000478 วันที่
18 ก.พ.65

16

จัดซื้อน้ามันรถจักรยานยนต์ คคท 66 อบ

90.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

เลขที่ใบเสร็จ
TIO000016502000479 วันที่
18 ก.พ.65

17

จัดซื้อน้ามันรถยนต์ กต 2654 อบ

900.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จากัด

เลขที่ใบเสร็จ
TIO000016502000545 วันที่
21 ก.พ.65

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองส่งเสริมสิทธิและสัวสดิการคนพิการ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
เดือน กุมภาพัน์ ๒๕๖๕
ลำ
งำนที่จะจัดซื้อหรือจ้ำง
ดับ วันที่
ที่
1 1 กพ. 65 จัดซื้อวัสดุแก๊สหุงต้ม
ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2565
2 1 กพ. 65 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน
กุมภำพันธ์ 2565
3 9 กพ. 65 จัดซื้อวัสดุในกำรจัดฝึกอบรม
โครงกำรทักษะอำชีพคำร์แคร์
จำนวน 20 รำยกำร
4 9 กพ. 65 จัดจ้ำงทำป้ำยไวนิล
โครงกำรทักษะอำชีพคำร์แคร์
จำนวน 1 ป้ำย
5 9 กพ. 65 จัดจ้ำงทำป้ำยไวนิล โครงกำร
วันมำฆบูชำ ประจำปีงบประมำณ
2565 จำนวน 3 ป้ำย
6 14 กพ. 65 จัดซื้อวัสดุประเภทอำหำร ประจำ
วันที่ 16-28 กุมภำพันธ์ 2565

วงเงิน
ที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
1,250.00
13,000.00
12,223.00

รำยชื่อ
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำ
และ
คัดเลือก
และรำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง โดยสรุป
1,250.00
โดยวีธี นำงสำธินี สมสำร์ นำงสำธินี สมสำร์
เฉพำะเจำะจง
13,000.00
โดยวีธี
หจก.ดำวศิริธิดำ
หจก.ดำวศิริธิดำ
เฉพำะเจำะจง
12,223.00
โดยวีธี
ร้ำน เจ.เอส.เอ็น ร้ำน เจ.เอส.เอ็น
เฉพำะเจำะจง หนองคำย
หนองคำย

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือข้อตกลง หมำยเหตุ
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 032/2565
ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565
ใบสั่งซื้อเลขที่ 033/2565
ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565
ใบสั่งซื้อเลขที่ 034/2565
ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2565

780.00

780.00

โดยวีธี
หจก.รวมศิลป์
เฉพำะเจำะจง
กำรป้ำย

หจก.รวมศิลป์
กำรป้ำย

-

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 035/2565
ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2565

1,350.00

1,350.00

โดยวีธี
หจก.รวมศิลป์
เฉพำะเจำะจง
กำรป้ำย

หจก.รวมศิลป์
กำรป้ำย

-

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 036/2565
ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2565

20,741.00

20,741.00

นำงสำธินี สมสำร์

-

ใบสั่งซื้อเลขที่ 037/2565
ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2565

โดยวีธี นำงสำธินี สมสำร์
e-bidding

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
เดือน กุมภำพันธ์ 2565
ลำดับ
ที่

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

1

จัดซื้อวัสดุโครงการ "การยกระดับการ
25 ม.ค.65 ป้องกันเพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า-19"

2

จัดจ้างทาป้ายไวนิลวัสดุโครงการ "การ
ยกระดับการป้องกันเพื่อรองรับ
2 ก.พ.65
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า-19"

3

7 ก.พ.65

4

จัดซื้อวัสดุบริโภคโครงการ "นาคนพิการ
8 ก.พ.65 เยี่ยมครอบครัวครัวและพบบุคคลอันเป็นที่
รัก"

5

6

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือนมกราคม
2565

8 ก.พ.65 จัดจ้างทาป้ายโฟมบอร์ดผลิตภัณฑ์คนพิการ

11 ก.พ.65 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

9,450.00

500.00

15,416.70

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

บริษัท เซนทรัลปริญา
โดยวิธี
ดรักสโต จากัด เสนอ
9,450.00
เฉพาะเจาะจง ราคา 9,450.-บาท

เนื่องจากมีผู้
ใบสั่งจ้างเลขที่
เสนอราคา 21/2565 ลงวันที่
เพียงรายเดียว
2 ก.พ.2565

ห้างหุ้นส่วนจากัด หทัย ห้างหุ้นส่วนจากัด หทัย
โดยวิธี
ชนกปิโตรเลียม เสนอ
ชนกปิโตรเลียม เสนอราคา
เฉพาะเจาะจง
ราคา 15,416.70 บาท 15,416.70 บาท

เนื่องจากมีผู้
ใบสั่งซื้อเลขที่
เสนอราคา 22/2565 ลงวันที่
เพียงรายเดียว
7 ก.พ.2565

2,000.00

โดยวิธี
ร้านกุ๊กเครื่องครัว เสนอ
2,000.00
เฉพาะเจาะจง ราคา 2,000.-บาท

900.00

โดยวิธี
ร้านปักศิลป์ โฆษณา
900.00
เฉพาะเจาะจง เสนอราคา 500.-บาท

3,200.00

3,200.00

บริษัท เซนทรัลปริญา
ดรักสโต จากัด เสนอราคา
9,450.-บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
หมำยเหตุ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
เนื่องจากมีผู้
ใบสั่งซื้อเลขที่
เสนอราคา 20/2565 ลงวันที่
เพียงรายเดียว 25 ม.ค.2565
เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

ร้านปักศิลป์ โฆษณา เสนอ
ราคา 500.-บาท

โดยวิธี
ร้านปักศิลป์ โฆษณา
500.00
เฉพาะเจาะจง เสนอราคา 500.-บาท

15,416.70

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธี
ร้านช.เจริญแอร์ เสนอ
เฉพาะเจาะจง ราคา 3,200.-บาท

ร้านกุ๊กเครื่องครัว เสนอ
ราคา 2,000.-บาท

เนื่องจากมีผู้
ใบสั่งซื้อเลขที่
เสนอราคา 23/2565 ลงวันที่
เพียงรายเดียว
8 ก.พ.2565

ร้านปักศิลป์ โฆษณา เสนอ
ราคา 500.-บาท

เนื่องจากมีผู้
ใบสั่งจ้างเลขที่
เสนอราคา 24/2565 ลงวันที่
เพียงรายเดียว
8 ก.พ.2565

ใบสั่งจ้างเลขที่
เนื่องจากมีผู้
25/2565 ลงวันที่
ร้านช.เจริญแอร์ เสนอราคา
เสนอราคา
15 ก.พ.2565
3,200.-บาท
เพียงรายเดียว

ลำดับ
ที่

7

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

2,100.00

2,100.00

250.00

250.00

15 ก.พ.65 จัดจ้างซ่อมเตาแก๊ส

8

17 ก.พ.65 ค่าเก็บขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียม

9

จัดซื้อวัสดุโครงการ "ออกหน่วยบริการ
17 ก.พ.65
เคลื่อนที่เพื่อพัฒนาอาชีพของคนพิการ"

จัดจ้างทาป้ายไวนิลโครงการ "ออกหน่วย
10 17 ก.พ.65 บริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาอาชีพของคน
พิการ"

4,530.00

500.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

โดยวิธี
ร้าน จิ๋วเอี๊ยะฮวด เสนอ
เฉพาะเจาะจง ราคา 2,100.-บาท

โดยวิธี
องค์การบริหารส่วน
เฉพาะเจาะจง ตาบลกลาย เสนอราคา
250.-บาท
4,530.00
โดยวิธี
ร้านกุ๊กเครื่องครัว เสนอ
เฉพาะเจาะจง ราคา 4,530.-บาท
500.00

โดยวิธี
ร้านปักศิลป์ โฆษณา
เฉพาะเจาะจง เสนอราคา 500.-บาท

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ร้าน จิ๋วเอี๊ยะฮวด เสนอ
ราคา 2,100.-บาท
องค์การบริหารส่วนตาบล
กลาย เสนอราคา 250.บาท
ร้านกุ๊กเครื่องครัว เสนอ
ราคา 4,530.-บาท
ร้านปักศิลป์ โฆษณา เสนอ
ราคา 500.-บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
หมำยเหตุ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
เนื่องจากมีผู้
ใบสั่งจ้างเลขที่
เสนอราคา 26/2565 ลงวันที่
เพียงรายเดียว 15 ก.พ.2565
เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เนื่องจากมีผู้ ใบสั่งจ้างลงวันที่
เสนอราคา 27/2565 ลงวันที่
เพียงรายเดียว 17 ก.พ.2565
เนื่องจากมีผู้
ใบสั่งซื้อเลขที่
เสนอราคา 28/2565 ลงวันที่
เพียงรายเดียว 17 ก.พ.2565
เนื่องจากมีผู้
ใบสั่งจ้างเลขที่
เสนอราคา 29/2565 ลงวันที่
เพียงรายเดียว 17 ก.พ.2565

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณปี ๒๕๖๕
ศูนย์ส่งเสริมอำชีพคนพิกำร (โรงงำนปีคนพิกำรสำกล)
เดือน กุมภำพันธ์ 2565
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง

ที่

1 ขออนุมัตจิ ัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร
2 ขออนุมัตจิ ัดซื้องำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 5 รำยกำร
3 ขออนุมัตจิ ้ำงซ่อมแซมชั้นเหล็ก จำนวน 1 งำน

17,820 บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง

9,560 บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง

36,000 บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่

และรำคำที่เสนอ

รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

คัดเลือก
โดยสรุป

ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ร้ำน ธนิย 2551
เสนอรำคำ 17,820. บำท
ร้ำน ธนิย 2551
เสนอรำคำ 9,560. บำท

ร้ำน ธนิย 2551
เสนอรำคำ 17,820. บำท
ร้ำน ธนิย 2551
เสนอรำคำ 9,560. บำท

ใบสั่งจ้ำง 18/2565
ลงวันที่ 31 ม.ค. 65
ใบสั่งจ้ำง 19/2565
ลงวันที่ 31 ม.ค. 65

ร้ำนเจริญพร
เสนอรำคำ 36,000- บำท

ร้ำนเจริญพร
เสนอรำคำ 36,000- บำท

ใบสั่งจ้ำง 20/2565
ลงวันที่ 2 ก.พ. 65

