
ล ำดั

บ

ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 พ.ค.-65 จ้างจัดท าข้อมูลและแนวทางการ

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคน

พิการจากการถูกแสวงประโยชน์

การใช้ความรุนแรงและการล่วง

ละเมิดของศูนย์บริการคนพิการ

ระดับจังหวัด

     100,000.00 100,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐการต์  โนรี นางสาวณัฐการต์  โนรี  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 75/2565 

 ลว. 9 พ.ค. 2565

                                      100,000.00                                      100,000.00

2 พ.ค.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินี

       32,500.00        32,390.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ร้านบางกอก ไอที 99  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2565 

 ลว. 20 พ.ค. 2565

                                       32,390.00                                        32,390.00

3 พ.ค.-65 จ้างแปลตัวช้ีวัดสิทธิมนุษยชน

ส าหรับอนุสัญญาว่าด้วยคน

พิการและด าเนินการตรวจทาน

รายงานฉบับแปลภาษาไทย

     133,000.00 133,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสว่าง ศรีสม นายสว่าง ศรีสม  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 76/2565 

  ลว.11 พ.ค.2565

                                      133,000.00                                      133,000.00

4 พ.ค.-65 จ้างจัดท าหลักสูตรอบรมการ

เสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ (จอม

ยุทธ์)

     500,000.00      470,800.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จ ากัด บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 77/2565

 ลว.11 พ.ค.2565

                                      470,800.00                                      470,800.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน พฤษภำคม 2565



ล ำดั

บ

ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน พฤษภำคม 2565

5 พ.ค.-65 จ้างท าเอกสารประกอบการ

ประชุม

        3,000.00         3,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์      กิจทวีทรัพย์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 84/2565 

  ลว.19 พ.ค. 2565

                                         3,000.00                                         3,000.00
6 พ.ค.-65 สัญญาจ้างท่ีปรึกษาติดตาม

ประเมินผลแผนการจัดการภัย

พิบัติส าหรับคนพิการ ฉบับท่ี 1 

พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะส้ินสุด

แผน)

     500,000.00      500,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

สัญญาเลขท่ี 3/2565     

 ลว. 2 พ.ค. 2565

                                      500,000.00                                      500,000.00

7 พ.ค.-65 จ้างท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติ

หน้าท่ีเป็นล่ามภาษามือ

       60,000.00 60,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 73/2565

ลว. 3 พ.ค. 2565

                                       60,000.00                                        60,000.00

8 พ.ค.-65 จ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ และ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามใน

กระบวนการยุติธรรมแบะชุด

บทเรียนล่ามในกระบวนการ

ยุติธรรม

       16,920.00        16,920.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 81/2565

ลว. 18 พ.ค. 2565

                                       16,920.00                                        16,920.00



ล ำดั

บ

ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน พฤษภำคม 2565

9 พ.ค.-65 จ้างท าเอกสารประกอบการ

อบรมโครงการ "การฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพล่ามใน

กระบวนการยุติธรรม" จ านวน 4

 รุ่น

        3,000.00         3,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 85/2565

ลว. 20 พ.ค. 2565

                                         3,000.00                                         3,000.00

10 พ.ค.-65 ซ้ือวัสดุส านักงานของ

ศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร

       83,000.00        74,920.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เทรดด้ิง   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2565

ลว. 3 พ.ค. 2565

                                       74,920.00                                        74,920.00

11 พ.ค.-65 ซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการจัดอบรม

โครงการ "การฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพล่ามในกระบวนการ

ยุติธรรม" จ านวน 4 รุ่น

        3,740.00         3,740.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เทรดด้ิง   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2565

ลว. 20 พ.ค. 2565

                                         3,740.00                                         3,740.00

12 พ.ค.-65 จ้างท าตรายางส าหรับใช้ในกอง
คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา
คนพิการ

        3,100.00         3,081.60  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 78/2565 

    ลว 17 พ.ค. 2565

                                         3,081.60                                         3,081.60



ล ำดั

บ

ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน พฤษภำคม 2565

13 พ.ค.-65 จ้างท าเอกสาร ในการจัดค่าย

เตรียมความพร้อมเยาวชนพิการ

ไทยในการเข้าร่วมการแข่งขัน

ความท้าทายทางเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสากล ประจ าปี

 2565 (2022 Global IT 

Challenge for Youth with 

Disabilities)

2,800.00        2,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนอมมินอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ฟีนอมมินอล เทรดด้ิง จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 91/2565 

     ลว 26 พ.ค. 2565

                                         2,800.00                                         2,800.00

14 พ.ค.-65 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อม

ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ในการจัด

ค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชน

พิการไทยในการเข้าร่วมการ

แข่งขันความท้าทายทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล

 ประจ าปี 2565 (2022 Global 

IT Challenge for Youth with 

Disabilities)

       21,600.00        21,600.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ ทัวร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ ทัวร์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 90/2565 

     ลว 26 พ.ค. 2565

                                       21,600.00                                        21,600.00



ล ำดั

บ

ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน พฤษภำคม 2565

15 พ.ค.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดค่าย
เตรียมความพร้อมเยาวชนพิการ
ไทยในการเข้าร่วมการแข่งขัน
ความท้าทายทางเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสากล ประจ าปี
 2565 (2022 Global IT 
Challenge for Youth with 
Disabilities)

       20,000.00 19,999.91        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2565  

    ลว 26 พฤษภาคม 

2565

                                       19,999.91                                        19,999.91

16 พ.ค.-65 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเช่า

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการจัด

ค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชน

พิการไทยในการเข้าร่วมการ

แข่งขันความท้าทายทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล

 ประจ าปี 2565 (2022 Global 

IT Challenge for Youth with 

Disabilities)

       60,000.00 58,422.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จ ากัด บริษัทโฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2565  

    ลว 26 พ.ค. 2565

                                       58,422.00                                        58,422.00

17 พ.ค.-65

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง

ความตระหนัก เร่ือง สิทธิและ

ความเสมอภาคของคนพิการกับ

การให้บริการทางธนาคาร

       10,000.00 9,832.23         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2565  

    ลว 10 พ.ค. 2565

                                         9,832.23                                         9,832.23



ล ำดั

บ

ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน พฤษภำคม 2565

18 พ.ค.-65 จ้างท่ีปรึกษาติดตามประเมินผล

แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี

 2 พ.ศ. 2560 – 2564 (ระยะ

ส้ินสุดแผน)

500,000.00 500,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

สัญญาจ้างเลขท่ี 4/256 

ลว.  9 พ.ค. 2565

                                      500,000.00                                      500,000.00

19 พ.ค.-65 จ้างจัดท ารายงานสถานการณ์

คนพิการไทย ปี 2564

470,000.00 470,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรุณี  ล้ิมมณี นางอรุณี  ล้ิมมณี   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 82/2565

ลว. 19 พ.ค. 2565

                                      470,000.00                                      470,000.00

20 พ.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์

พร้อมอุปกรณ์ออกบัตรประจ าตัว

คนพิการ

380,000 380,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริทดีไซน์   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 86/2565

ลว. 23 พ.ค. 2565

                                      380,000.00                                      380,000.00

21 พ.ค.-65 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ กอง

คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา

คนพิการ

        5,446.30         5,446.30  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 83/2565

 ลว. 19 พ.ค. 2565

                                         5,446.30                                         5,446.30

22 พ.ค.-65 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 17,600.00 17,548.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพพลาย 

เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพพลาย 

เซอร์วิส

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 87/2565

 ลว. 24 พ.ค. 2565

17,548.00 17,548.00



ล ำดั

บ

ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน พฤษภำคม 2565

23 พ.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 

จ านวน 2 เคร่ือง กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

        4,300.00 4,205.10  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 92/2565 

 ลว. 30 พ.ค.2565

4205.10 4205.10

24 พ.ค.-65
จ้างซ่อมแซมน้ าร่ัวซึมบริเวณเสา

 บันไดทางข้ึน - ลง ด้านหน้า

อาคาร 60 ปี ท่อน้ าท้ิง

เคร่ืองปรับอากาศบนฝ้าเพดาน

ห้องประชุมเล็ก อาคาร 60ปี 

เต้ารับแลนด์กลุ่มเลขานุการ

นักบริหารห้องอธิบดี กุญแจ

ประตูบานเล่ือนบานสวิงห้อง

อธิบดี สายแลนด์ฝังพ้ืนห้อง

ประชุม 60 ปี และปล๊ักไฟ

บริเวณตู้เย็น ตู้ท าน้ าร้อนน้ าเย็น

 ส านักงานเลขานุการกรม

29,400.00       29,382.20        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ดีเวล ลอป

เมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ดีเวล ลอป

เมนท์ จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 79/2565

 ลงลว. 18 พ.ค. 2565

29382.20 29382.20

25 พ.ค.-65 จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 60 ปี 

กรมประชาสงเคราะห์

17,700.00       17,655.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 89/2565

 ลว. 25 พ.ค. 2565

17,655.00                                       17,655.00                                       



ล ำดั

บ

ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน พฤษภำคม 2565

26 พ.ค.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ

 พก. หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 

850 กรุงเทพมหานคร

34,900.00 34,822.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 74/2565

 ลว. 5 พ.ค. 2565

34,822.08 34,822.08

27 พ.ค.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ

 พก. หมายเลขทะเบียน ฮฐ - 

4934 ปทุมธานี

4,600.00        4,564.94 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 80/2565     

ลว. 18 พ.ค. 2565

4,564.94 4,564.94


