สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
เดือน ธันวำคม 2564
ลำดับ
ที่

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

1

พ.ย.64

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)
ดาเนินงานบริการพนักงานขับรถยนต์
ประจาศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี

2

ธ.ค.-64

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับ
รถยนต์ราชการของ พก. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 10
เดือน (ธันวาคม 2564 - กันยายน
2565) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,359,000.00

8,000.00

7,639.80 วิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00

15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

3

ธ.ค.-64

จ้างทาตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4

ธ.ค.-64

จ้างทาใบรับรององค์กรที่ผา่ นการ
รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคน
พิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการ
แก่คนพิการ พร้อมปกผ้าไหม

5

ธ.ค.-64

จ้างทาตรายาง กลุ่มตรวจสอบภายใน

6

7

ธ.ค.-64

ธ.ค.-64

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
120,000.00

4,307.40

จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ราชการของ
พก. หมายเลขทะเบียน สจ - 4027
กรุงเทพมหานคร

24,000.00

จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ราชการของ
พก. หมายเลขทะเบียน 4934
กรุงเทพมหานคร

20,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

120,000.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

2,359,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
นายสมชาย แดนวงดร

บริษัท อินทีกริตี้ โชลูชั่น ซัพพลาย
จากัด 2,160,223.-บาท

หจก. เทพเพ็ญวานิสย์
7,639.80 บาท
บริษัท ลีโอซ่า จากัด

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นายสมชาย แดนวงดร วงเงินใน
การจัดจ้าง 120,000.-บาท

บริษัท อินทีกริตี้ โชลูชั่น ซัพพลาย
จากัด 2,160,223.-บาท

หจก. เทพเพ็ญวานิสย์
7,639.80 บาท
บริษัท ลีโอซ่า จากัด วงเงินในการ
จ้าง 15,000.-บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เคยจ้าง

ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
ข้อตกลงเลขที่ 68/2565
ลว 30 พย.64

สัญญาเลขที่ 3/2565
ลงวันที่ 30 พ.ย. 64

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2565
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 64
ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 29/2565
ลงวันที่ 7 ธ.ค. 64

4,307.40 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 32/2565
วงเงินในการจ้าง 4,301.40.-บาท
ลงวันที่ 17 ธ.ค. 64
23,935.90

17,200.04

วิธีเฉพาะเจาะจง

อู่วงศกรยนต์ ราคาที่เสนอ
23,935.90 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จากัด ราคา
ที่เสนอ17,200.04 บาท

หมำยเหตุ

-

อู่วงศกรยนต์ ราคาที่เสนอ
23,935.90 บาท

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 33/2565
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 64

-

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จากัด
ราคาที่เสนอ 17,200.04 บาท

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 37/2565
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 64

-

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
เดือน ธันวำคม 2564
ลำดับ
ที่

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

8

ธ.ค.-64

จ้างจัดทาตรายาง

19,600.00

19,527.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด
จากัด ราคา 19,527.50 บาท

9

ธ.ค.-64

จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนา
ศักยภาพล่ามภาษามือชุมชน

300,000.00

299,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

10

ธ.ค.-64

จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์

20,600.00

20,545.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

11

ธ.ค.-64

จ้างซ่อมแซมปลั๊กไฟ สายไฟ บริเวณ
ด้านหลังอาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์ และกระจก
ด้านหน้ากลุ่มอานวยการ

3,600.00

3,531.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

12

ธ.ค.-64

จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
Multifunction กลุ่มการคลัง และ
กลุ่มอานวยการ

13,700.00

13,679.95 วิธีเฉพาะเจาะจง

13

ธ.ค.-64

ซื้อชุดตรวดโควิด-19 Antigen Test
Kit

30,000.00

29,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

14

ธ.ค.64

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคน
พิการ ด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

134,000.00

134,000.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

นางสาวเกยูร วงศ์ก้อม
ราคาที่เสนอ 299,000.-บาท

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด
จากัด ราคา 19,527.50 บาท
นางสาวเกยูร วงศ์ก้อม
วงเงินในการจ้าง
299,000.00.- บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง 28/2565 ลง
วันที่ 3 ธ.ค. 64

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 26/2565
ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีกรุ๊ปเอ็นจิ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีกรุ๊ปเอ็นจิ
เนียริ่ง จานวนเงิน 20,545.- บาท เนียริ่ง จานวนเงิน 20,545.- บาท

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 36/2565
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 64

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด
จากัด จานวนเงิน 3,531.- บาท

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด
จากัด จานวนเงิน 3,531.- บาท

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 35/2565
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 64

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด
จากัด จานวนเงิน 13,679.95.- บาท จากัด จานวนเงิน 13,679.95.บาท

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 38/2565
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 64

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด
จากัด จานวนเงิน 29,400.- บาท
นางสาวแพรวโพยมจักสาน

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด
จากัด จานวนเงิน 29400.- บาท

ราคาต่าสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 10/2565
ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64

นางสาวแพรวโพยมจักสาน วงเงิน เคยจ้าง
ในการจัดจ้าง 134,000.-บาท

ข้อตกลงเลขที่ 90/2565
ลว 24 ธค.64

หมำยเหตุ

-

-

