สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ลำดับ
ที่

วันที่

1

ก.พ.64

จ้างที่ปรึกษาสังเคราะห์ข้อมูลและ
ความต้องการด้านงานวิจัย เพื่อการ
จัดทาแผนการวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2565 – 2569

2

ก.พ.64

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง

3

ก.พ.64

จ้างตกแต่งสถานที่และอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม

4

5

6

ก.พ.64

ก.พ.64

ก.พ.64

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

ซื้อบัตรประจาตัวคนพิการ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์
จ้างเหมาเอกชนดาเนินการดูแล
บารุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม
แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์และระบบงาน ประจาปี 2564
จ้างผลิตเอกสารประกอบการออก
บัตรประจาตัวคนพิการ

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

700,000.-บาท

700,000.-บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

11,021,000.-บาท 11,021,000.-บาท

95,000.00

94,802.- บาท

500,000.00 499,861.20 บาท

7,500,000.00

200,000.00

วิธี
e - bidding

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาที่เสนอ 700,000.-บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาที่เสนอ 700,000.-บาท

บริษัท ไทย ไทย แชนเนล
บริษัท ไทย ไทย แชนเนล
จากัด ราคาที่เสนอ 94,802.- จากัด ราคาที่เสนอ 94,802.บาท
บาท

7,500,000.00 วิธีประกวดราคา ธุรกิจค้าร่วม เฟเวอร์ริท-แอ๊ด ธุรกิจค้าร่วม เฟเวอร์ริท-แอ๊ด
อิเล็กทรอนิกส์
วานซ์ ราคาที่เสนอ
วานซ์ ราคาที่เสนอ
7,234,500.- บาท
7,234,500.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ 200,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพเพ็ญวา
นิสย์ 200,000 บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

ราคาต่าสุด สัญญาจ้างที่ปรึกษา
เลขที่ 2/2564
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2564

บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค
บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค
ราคาต่าสุด
โซลูชั่น จากัด
โซลูชั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 10,860,500.- ราคาที่เสนอ 10,860,500.-บาท
บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง
ฟอร์ม จากัด ราคาที่เสนอ
ฟอร์ม จากัด ราคาที่เสนอ
499,861.20 บาท
499,861.20 บาท

200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 4/2564
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2564

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 133/2564
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ราคาต่าสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2564
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2564

-

-

ราคาต่าสุด สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
-

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 132/2564
ลงวันที่ 4 ก.พ.64

-

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ลำดับ
ที่

วันที่

7

ก.พ.64

8

9

ก.พ.64

ก.พ.64

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
จ้างทาเอกสารประกอบการจัด
ประชุมคณะทางานพิจารณา
กลั่นกรองงานวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2564
จ้างขนย้ายเอกสาร

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
6,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

กิจทวีทรัพย์ 6,000 บาท

กิจทวีทรัพย์ 6,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 138/2564
ลงวันที่ 17 ก.พ.64
-

14,000.00

จ้างซ่อมแซมเต้ารับ ละโคมไฟบริเวณ
กลุ่มการคลัง

1,650.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์
ซัพพลายจากัด จานวนเงิน
9,737.- บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์
ซัพพลายจากัด จานวนเงิน
9,737.- บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 123/2564
ลงวันที่ 28 มกราคม 2564

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จากัด
จานวนเงิน 1,605.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จากัด
จานวนเงิน 1,605.- บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 129/2564
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

10

ก.พ.64

จ้างซ่อมแซมปั๊มน้าพุ บริเวณสระ
น้าหน้าอาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์

6,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จากัด
จานวนเงิน 5,885.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จากัด
จานวนเงิน 5,885.- บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 128/2564
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

11

ก.พ.64

9,100.00

ก.พ.64

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์
ซัพพลายจากัด จานวนเงิน
9,095.- บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์
จานวนเงิน 6,400.- บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์
ซัพพลายจากัด จานวนเงิน
9,095.- บาท
ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์
จานวนเงิน 6,400.- บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 127/2564
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

12

จ้างซ่อมแซมไม้ระแนงศูนย์บริการคน
พิการกรุงเทพมหานคร และไม้เชิง
ชายหลังคาทางลาดคนพิการ บริเวณ
ด้จ้ างซ่
นหน้
าอาคาร ่อ60งพิปีมพ์กรม
อมแซมเครื
Multifunction

13

ก.พ.64

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์
จานวนเงิน 15,300.- บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 130/2564
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สานักงาน และ
เครื่องสารองไฟ

หมำยเหตุ

6,400.00

15,300.00

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์
จานวนเงิน 15,300.- บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 126/2564
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

-

-

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ลำดับ
ที่

วันที่

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

14

ก.พ.64

จ้างซ่อมแซมท่อน้ายา และรางครอบ
ท่อเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการ พก. DEP WAR
ROOM

2,000.00

15

ก.พ.64

จ้างซ่อมแซมไฟสปอร์ตไลท์ส่องป้าย
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ด้านหน้า
ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
ไฟส่องป้ายทาเนียบผู้บริหาร โคมไฟ
ดาวน์ไลท์ห้องทางานอธิบดี ปลั๊กไฟ
และสายไฟห้องปฏิบัติงานเลขา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

16

ก.พ.64

17

ก.พ.64

18

ก.พ.64

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้
จานวนเงิน 2,000.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้
จานวนเงิน 2,000.- บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 136/2564
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2564

36,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จากัด
จานวนเงิน 35,866.40 บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จากัด
จานวนเงิน 35,866.40 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 135/2564
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2564

จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
สานักงาน กองคุ้มครองสวัสดิภาพ
และพัฒนาคนพิการ
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
สานักงาน กองส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการคนพิการ

3,800.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์
จานวนเงิน 3,800.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์
จานวนเงิน 3,800.- บาท

1,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์
จานวนเงิน 1,000.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์
จานวนเงิน 1,000.- บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 140/2564
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 139/2564
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2564

จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
สานักงาน กองส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการคนพิการ

15,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จากัด
จานวนเงิน 14,942.55 บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จากัด
จานวนเงิน 14,942.55 บาท

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 142/2564
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2565

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

วันที่

19

ก.พ.64

จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ราชการของ พก.
หมายเลขทะเบียน ฮฐ-4934 กรุง
เพทมหานคร

21,070.44

-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จากัด

20

ก.พ.64

จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ราชการของ พก.
หมายเลขทะเบียน ฮง-9004 กรุง
เพทมหานคร

43,094.25

-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จากัด ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง 141/2564 ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

21

ก.พ.64

จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ราชการของ พก.
หมายเลขทะเบียน ฮจ-8375
กรุงเทพมหานคร

49,543.24

-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จากัด ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง 152/2564 ลง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

22

ก.พ.64

จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษเพื่อใช้ในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

1,800.00

1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด อารียะกิจ
ทัวร์

23

ก.พ.64

ซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

24

ก.พ.64

ซื้อวัสดุสานักงานของศูนย์บริการคน
พิการกรุงเทพมหานคร

58,000.00

25

ก.พ.64

จ้างทาเอกสารในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ ครั้งที่ 1/2564

3,000.00

223,100.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

222,710.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งเรืองกิจ

58,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ภาสะ
เทรดดิ้ง
3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จากัด

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ลำดับ
ที่

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

ราคาต่าสุด ใบสั่งจ้าง 137/2564 ลง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ห้างหุ้นส่วนอารียะกิจ ทัวร์
วงเงินในการจ้าง 1,800.- บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 131/2564
ลงวันที่ 4 ก.พ. 64

ร้านรุ่งเรืองกิจ วงเงินในการซื้อ
222,710.-บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2564
ลงวันที่ 16 ก.พ 64

ห้างหุ้นส่วนภาสะ เทรดดิ้ง
วงเงินในการซื้อ 58,000.-บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2564
ลงวันที่ 16 ก.พ 64

บริษัท ลีโอซ่า จากัด วงเงินใน
การซื้อ 2,182.80

ใบสั่งจ้างเลขที่ 151/2564
ลงวันที่ 24 ก.พ. 64

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ลำดับ
ที่

วันที่

26

ก.พ.64

งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษเพื่อใช้ในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดขอนแก่น

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
12,600.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

12,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด อารียะกิจ ห้างหุ้นส่วนอารียะกิจ ทัวร์
ทัวร์
วงเงินในการจ้าง 12,600- บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 154/2564
ลงวันที่ 4 ก.พ. 64

หมำยเหตุ

