
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 กย. 63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฌอ-2330 กทม.

15,566.90 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง 322/2563 ลง
วันที  15 กย. 63  - 

2 กย. 63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮต-7595 กทม.

52,107.29 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด
ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง 324/2563 ลง
วันที  15 กย. 63  - 

3 กย. 63
จ้างผลิตเอกสารประกอบการออก
บัตรประจ าตัวคนพิการ

739,050.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ากัด

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง 334/2563 ลง
วันที  29 กย. 63  - 

4 กย. 63
ซ้ือโปรแกรมประยุกต์ระบบอัจฉริยะ
เพื อการตัดสินใจ

489,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไดร์ฟ จ ากัด บริษัท ไอดีไดร์ฟ จ ากัด ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ 94/2563 ลงวันที 
 15 กย. 63  - 

5 กย. 63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการประชุมการจัด
ค่ายคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทย
เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 
ประจ าปี 2564

             29,998.52 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ 98/2563 ลงวันที 
 18 กย. 63

 - 

6 กย. 63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนคนพิการ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

24,128.50               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ 100/2563 ลง
วันที  22 กย. 63

 - 

7 กย. 63
จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ
ข้อมูลคนพิการผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์

385,200                  - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทัช ไอที เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท ทัช ไอที เทคโนโลยี 

จ ากัด
ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง 325/2563 ลง
วันที  15 กย. 63  - 

8 กย. 63

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมการ
จัดค่ายคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทย
เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 
ประจ าปี 2564

10,000                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ สมบุญ นายจักรพงษ์ สมบุญ ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง 330/2563 ลง
วันที  18 กย. 63

 - 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2563



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2563

9 กย. 63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการประชุม
การจัดค่ายคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการ
ไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 
ประจ าปี 2564

10,800                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ รอดบวบ นายชาญวิทย์ รอดบวบ ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง 331/2563 ลง
วันที  18 กย. 63

 - 

10 กย. 63
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

892,345                  892,345 e-bidding
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แปซิฟิก พลัส

 ไอที
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แปซิฟิก พลัส

 ไอที
ราคาต  าสุด

สัญญาเลขที  4/2563 ลง
วันที  29 กย. 63  - 

11 กย. 63

จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษส าหรับใช้ในการสนับสนุน
รถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์
ราชการ เพื อรับส่ง Miss&MISS 
QUEEN DEAF THAILAND 2020

32,400.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นางเกริกพล แดงสุข

นางเกริกพล แดงสุข วงเงิน
ในการจ้าง 32,400บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้างเลขที  317/2563
 ลงวันที  3 ก.ย 63

 - 

12 กย. 63
จ้างเหมารถตู้เพื อใช้ในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

               7,200.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางเกริกพล แดงสุข
นางเกริกพล แดงสุข วงเงิน

ในการจ้าง 7,200บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้างเลขที  318/2563
 ลงวันที  10 ก.ย 64

 - 

13 กย. 63

จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม
เตรียมความพร้อมในการก าหนด
มาตรฐานศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
อาชีพ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

               7,800.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด วงเงิน

ในการจ้าง 7,800 บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้างเลขที  320/2563
 ลงวันที  10 ก.ย. 63

 - 

14 กย. 63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษในการ
เดินทางไปอบรมเตรียมความพร้อมใน
การก าหนดมาตรฐานศูนย์พัฒนา
ศักยภาพและอาชีพคนพิการ และ
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

             25,200.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางเกริกพล แดงสุข
นางเกริกพล แดงสุข วงเงิน

ในการจ้าง 25,200บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้างเลขที  321/2563
 ลงวันที  11 ก.ย. 63

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2563

15 กย. 63
จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัตงานผู้ช่วยคน
พิการ

50,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด วงเงิน
ในการจ้าง 49,980 บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้างเลขที    
323/2563 ลงวันที  15 
ก.ย. 63

 - 

16 กย. 63
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

10,800.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางเกริกพล แดงสุข
นางเกริกพล แดงสุข วงเงิน
ในการจ้าง 10,800 บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้างเลขที    
328/2563 ลงวันที  17 
ก.ย. 63

 - 

17 กย. 63
จ้างจัดท าเอกสารประกอบการอบรม
เตรียมความพร้อมองค์กรในการตรวจ
ประเมินมาตรฐานองค์กร

11,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางเกริกพล แดงสุข
นางเกริกพล แดงสุข วงเงิน
ในการจ้าง 11,000 บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้างเลขที    
332/2563 ลงวันที  22 
ก.ย. 63

 - 

18 กย. 63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพื อใช้
ในการเดินทางไปจัดอบรมเตรียม
ความพร้อมองค์กรในการตรวจ
ประเมินมาตรฐานองค์กร

50,400.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางเกริกพล แดงสุข
นางเกริกพล แดงสุข วงเงิน
ในการจ้าง 50,400 บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้างเลขที    
333/2563 ลงวันที  22 
ก.ย. 63

 - 

19 กย. 63
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง
และหล่อลื นในพ้ืนที จังหวัดพิษณุโลก

11,200.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ให้บริการทั วไป ผู้ให้บริการทั วไป - -  - 

20 กย. 63

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารเพื อใช่ส าหรับใส่
เอกสารในการจัดอบรมเตรียมความ
พร้อมในการก าหนดมาตรฐานศูนย์
พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

11,700.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท

รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง วงเงินในการจ้าง 

11,700บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือเลขที  92/2563 
ลงวันที  11 ก.ย 63

 - 

21 กย. 63

ซ้ืออุปกรณ์ในการอบรมเตรียมความ
พร้อมในการก าหนดมาตรฐานศูนย์
พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

             30,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการซ้ือ 27,087.05 

บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือเลขที  93/2563 
ลงวันที  11 ก.ย.. 63

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2563

22 กย. 63

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื นส าหรับ
ใช้เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาในการ
เดินทางไปจัดอบรมเตรียมความพร้อม
ในการก าหนดมาตรฐานสูนย์พัฒนา
ศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

             14,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ทั วไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ทั วไป
ราคาต  าสุด            -  - 

23 กย. 63 ซ้ือสายคล้องบัตรผู้ช่วยคนพิการ              50,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ วงเงินในการซ้ือ 

49,500 บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือเลขที  95/2563 
ลงวันที  15 ก.ย. 63

 - 

24 กย. 63
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับใช้เติมรถตู
ปรับอากาศจ้างเหมาในการเดิทางไป
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

               8,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ทั วไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ทั วไป
ราคาต  าสุด            -  - 

25 กย. 63

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื นส าหรับ
ใช้เติมรถตู้ปรับอากาศในการเดิมทาง
ไปจัดอบรมเตรียมความพร้อมองค์กร
ในการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร

             28,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ทั วไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ทั วไป
ราคาต  าสุด            -  - 

26 กย. 63
ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมเตรียมความ
พร้อมองค์กรในการตรวจประเมิน
มาตรฐานองค์กร

             27,500.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการจ้าง 22,697.91

 บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือเลขที  102/2563 
ลงวันที  22 ก.ย 63

 - 

27 กย. 63
ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดอบรม
เตรียมความพร้อมองค์กรในการตรวจ
ประเมินมาตรฐานองค์กร

             16,500.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท

รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง วงเงินในการจ้าง 

14,300 บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือเลขที  103/2563 
ลงวันที  22 ก.ย 63

 - 

28 กย. 63
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

 228,800.-บาท 225,700.-บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์   
225,700.-บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 101/2563 ลง
วันที  22 ก.ย.63  - 

29 กย. 63
เช่าเครื องคอมพิวเตอร์             100,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย 
เสนอราคา 64,200 บาท

บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย 
เสนอราคา 64,200 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  99/2563 
ลงวันที  18 ก.ย. 63  - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2563

30 กย. 63
จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 
จ านวน ๔ เครื อง

17,400                 
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เค แอนด์ ที เทรด โดย 
นางสาวศิริวรรณ คุ้มโห้ ราคาที 
เสนอ 17,375 บาท

บริษัท เค แอนด์ ที เทรด โดย 
นางสาวศิริวรรณ คุ้มโห้ ราคาที 
เสนอ 17,375 บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้างเลขที  326/2563 

ลว 16 ก.ย.  63
 - 

31 กย. 63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพื อใช้
ในการจัดอบรมโครงการ ปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ
 ๒๕๖๓

72,000                 

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายเกริกพล  แดงสุข ราคาท่ี
เสนอ 50,400 บาท

นายเกริกพล  แดงสุข ราคาท่ี
เสนอ 50,400 บาท

ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้างเลขที  327/2563 
ลว 17 ก..  63

 - 

32 กย. 63
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดอบรม
โครงการ ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

21,490.00               
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 15,850.98 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 15,850.98 บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือเลขที  96/2563 ลว

 17 ก..  63
 - 

33 กย. 63

 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื อง 
กระบวนการจัดการเรื องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ และข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ

8,550                     

-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เทรด
ด้ิง ราคาที เสนอ 8,550 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาที เสนอ 8,550 บาท

ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือเลขที  97/2563 ลว
 17 ก..  63

 - 

34 กย. 63

จ้างซ่อมแซมสวิทช์ควบคุมเสียงตาม
สาย เครื องปรับอากาศ โคมไฟ 
เต้ารับแลนด์ 
และประตูอลูมิเนียมบานสวิง

21,600.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด  
จ านวนเงิน 21,590.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด  
จ านวนเงิน 21,590.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  319/2563
 ลงวันที  11 กันยายน 
2563  - 

35 กย. 63
จ้างซ่อมแซมตัวหนอนฟุตบาท 
บริเวณอาคาร ๖๐ ปี กรม
ประชาสงเคราะห์

23,500.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด จ านวนเงิน 

23,364.52บาท

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด จ านวนเงิน 

23,364.52บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  316/2563
 ลงวันที  3 กันยายน 2564  - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2563

36 กย. 63

จ้างซ่อมแซมฝ้า วอลเปเปอร์ ย้าย
ต าแหน่งติดต้ังเครื องปรับอากาศ ห้อง
กองอ านวยการร่วมพัฒนาที อยู่อาศัย
ชุมชนริมคลองและริมฝ่ังแม่น้ า
เจ้าพระยา ซ่อมแซมฝ้าบริเวณ ช้ัน ๓
 ซ่อมแซมวอลเปเปอร์บริเวณ ช้ัน ๑ 
ซ่อมแซมประตูบ้ิวอิน กลุ่มกฎหมาย

88,600.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
 จ านวนเงิน 88,510.40 บาท

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
 จ านวนเงิน 88,510.40 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  329/2563
 ลงวันที  18 กันยายน 
2565

 - 


