สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ลำดับ
ที่

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

1

ส.ค.-64

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ประจาปี 2564

27,500.00

2

ส.ค.-64

ซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุงานบ้านงาน
ครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์

348,100.00

347,905.00

3

ส.ค.-64

ซื้อวัสดุเพื่อจัดทาสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

254,766.00

254,766.00

ส.ค.-64

จ้างพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส ภายในอาคาร
สานักงาน ของกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

4

5

6

7

8

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่
ของสัญญำหรือ
คัดเลือกโดย
ข้อตกลงในกำร
สรุป
ซื้อหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

ร้านบางกอก ไอที 99 ราคาที่
เสนอ 27,480.- บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 76/2564 ลง
วันที่ 2 สิงหาคม 2564

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99

ร้านบางกอก ไอที 99 ราคาที่
เสนอ 348,905.- บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 80/2564 ลง
วันที่ 18 สิงหาคม 2564

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จากัด

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด
จากัด ราคาที่เสนอ 254766.- บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 82/2564 ลง
วันที่ 23 สิงหาคม 2564

104,500.00

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด
104,389.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จากัด จากัด ราคาที่เสนอ 104,389.206.บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 292/2564
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

-

ส.ค.-64

จ้างจัดทาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-book)

325,000.00

325,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จากัด
325,000 บาท

บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จากัด
325,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 280/2564
ลงวันที่ 9 ส.ค.64

-

ส.ค.-64

จ้างปรับปรุงแก้ไขระบบข้อมูลคน
พิการที่ได้รับสิทธิ ตามมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาสาหรับคนพิการฯ

300,000.00

300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟเวอร์ริทดีไซน์ จากัด
300,000 บาท

บริษัท เฟเวอร์ริทดีไซน์ จากัด
300,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 281/2564
ลงวันที่ 9 ส.ค.64

-

ส.ค.-64

จ้างเอกชนดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

100,000.00

99,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อารีรัตน์ การพิมพ์ จากัด
99,510 บาท

บริษัท อารีรัตน์ การพิมพ์ จากัด
99,510 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 294/2564
ลงวันที่ 25 ส.ค.64

-

ส.ค.-64

ซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ดาเนินงาน
ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประจาปี 2564

379,000.00

378,987.58 วิธีเฉพาะเจาะจง

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 83/2564
ลงวันที่ 26 ส.ค. 64

-

27,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99

บริษัท ตากอรุณสิน จากัด
978,987.58 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จากัด
978,987.58 บาท

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ลำดับ
ที่

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

9

ก.ค.-64

จ้างประเมินความรูแ้ ละทักษะการเป็น
ล่ามภาษามือชุมชน เพื่อการจดแจ้ง
เป็นล่ามภาษามือชุมชนของกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

10

ส.ค.-64

จ้างทาสรุปรายงานการประชุม
ภาษาอังกฤษ

ส.ค.-64

จ้างที่ปรึกษาบริการทางวิชาการบูร
ณาการความร่วมมือทางวิชาการ
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

ส.ค.-64

จ้างที่ปรึกษาสารวจบริบทแวดล้อม
เชิงลึก (Deep Horizon Scanning)
และคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต (foresight) ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

11

12

13

14

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่
ของสัญญำหรือ
คัดเลือกโดย
ข้อตกลงในกำร
สรุป
ซื้อหรือจ้ำง

499,000.00
น.ส.เกยูร วงศ์ก้อม

น.ส.เกยูร วงศ์ก้อม
เป็นเงิน 499,000.00 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 272/2564
ลงวันที่ 4 ส.ค.2564

นายวัชรพล จึงเจริญ
ราคาที่เสนอ 12,000.- บาท

นายวัชรพล จึงเจริญ
ราคาที่เสนอ 12,000.- บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 287/2564
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
วิธีเฉพาะเจาะจง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ราคาที่เสนอ 500,000.-บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
ราคาที่เสนอ 500,000.-บาท

สัญญาจ้างที่ปรึกษา
ราคาต่าสุด เลขที่ 8/2564
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

500,000.-บาท

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคาที่เสนอ 500,000.-บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาที่เสนอ 500,000.-บาท

สัญญาจ้างที่ปรึกษา
ราคาต่าสุด เลขที่ 9/2564
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ส.ค.-64

จ้างที่ปรึกษาบริการทางวิชาการศึกษา
และรวบรวมองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมการดูเเลคนพิการใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

500,000.00

500,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ราคาที่
เสนอ 500,000 บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ราคาที่
เสนอ 500,000 บาท

ราคาต่าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 7/2564ลง
วันที่ 25 ส.ค. 64

ส.ค.-64

จ้างปรับปรุงเว็บไซต์และระบบการ
ประชุมออนไลน์ที่รองรับการประชุม
ขนาดใหญ่ กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

350,000.00

350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด ราคาที่เสนอ 350,000 บาท

บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด ราคาที่เสนอ 350,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 282/2564
ลงวันที่ 9 ส.ค. 64

500,000.00

12,000.-บาท

500,000.-บาท

499,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.-บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ลำดับ
ที่

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

15

ส.ค.-64

ซื้ออาหารสาหรับโรงพยาบาลสนาม
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

16

ส.ค.-64

จ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศห้อง
อธิบดี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
และกลุ่มการคลัง

283,000.00

17

ส.ค.-64

จ้างซ่อมแซมการ์ดหมายเลขโทรศัพท์
ภายในตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ

18

ส.ค.-64

จ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ กอง
ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

19

20

21

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่
ของสัญญำหรือ
คัดเลือกโดย
ข้อตกลงในกำร
สรุป
ซื้อหรือจ้ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอาชาษ์ เสนาบุญ ราคาที่เสนอ นายอาชาษ์ เสนาบุญ จานวนเงิน
100,000 บาท
100,000 บาท

283,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อีซี่ พลัส จากัด จานวนเงิน บริษัท อีซี่ พลัส จากัด จานวนเงิน
283,000.- บาท
283,000.- บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 270/2564
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

17,700.00

17,655.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมูนิเคชั่น
จากัด จานวนเงิน 17,655.- บาท

บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมูนิเคชั่น
จากัด จานวนเงิน 17,655.- บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 296/2564
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

1,100.00

1,070.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด
จากัด จานวนเงิน 1,070.- บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด
จากัด จานวนเงิน 1,070.- บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 290/2564
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ส.ค.-64

จ้างซ่อมแซมท่อน้าทิ้ง
เครือ่ งปรับอากาศ อุปกรณ์ห้องน้าชาย
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา
คนพิการ และหลอดไฟศูนย์บริการ
คนพิการกรุงเทพมหานคร

11,600.00

11,502.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด
บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด
จากัด จานวนเงิน 11,502.50 บาท จากัด จานวนเงิน 11,502.50 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 273/2564
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564

ส.ค.-64

จ้างซ่อมแซมพื้น วอลเปเปอร์ โซฟา
ห้องรองอธิบดี เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม
และฟิล์ม ห้องศูนย์ปฏิบัตกิ าร พก.
(DEP WAR ROOM)

22,500.00

22,470.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด
จากัด จานวนเงิน 22,470.- บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด
จากัด จานวนเงิน 22,470.- บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 293/2564
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ส.ค.-64

จ้างจัดทาโล่เกียรติคุณและของที่
ระลึกสาหรับลูกจ้างประจาที่
เกษียณอายุราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2564

49,600.00

49,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด
จากัด จานวนเงิน 49,600.- บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด
จากัด จานวนเงิน 49,600.- บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 283/2564
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

100,000

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 84/2564 ลง
วันที่ 30 ส.ค. 64

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ลำดับ
ที่

วันที่

22

ส.ค.-64

ซื้อวัสดุสานักงานของศูนย์บริการคน
พิการกรุงเทพมหานคร

29,721.00

23

ส.ค.-64

ซื้อวัสดุในการอบรมเตรียมความ
พร้อมองค์กรในการตรวจประเมิน
มาตรฐานองค์กร ผ่านการอบรม
ทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 4
รุน่

24

ส.ค.-64

ซื้อหมึกปริน้ เตอร์

25

26

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

ส.ค.-64

ซื้อวัสดุสานักงาน

ส.ค.-64

จ้างติดตั้งหลังคารถบรรทุก ขนาด 1
ตัน หมายเลขทะเบียน 5 กฆ 1476
กรุงเทพมหานคร

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่
ของสัญญำหรือ
คัดเลือกโดย
ข้อตกลงในกำร
สรุป
ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

29,710.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ภาสะ เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ภาสะ เทรดดิ้ง
วงเงินในการซื้อ 29,710.-บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/2564 ลง
วันที่ 9 ส.ค 64

7,200.00

7,190.40 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จากัด วงเงิน
ในการซื้อ 7,190.40บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/2564 ลง
วันที่ 9 ส.ค 64

500,000.00

499,476.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านบางกอกไอที 99

ร้านบางกอก ไอที 99 วงเงินใน
การจ้าง 499,476 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 81/2564 ลง
วันที่ 23 ส.ค 64

130,000.00

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด
129,921.54 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จากัด
จากัด วงเงินในการซื้อ
129,921.54บาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 85/2564 ลง
วันที่ 30 ส.ค 64

83,460.00

บริษัท คอนดัคเตอร์ คาร์ เด็คคอร์
เรท จากัด

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

83,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท คอนดัคเตอร์ คาร์ เด็คคอร์
เรท จากัด วงเงินในการจ้าง
83,460.-บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 286/2564
ลงวันที่ 18 ส.ค 64

หมำยเหตุ

