
1 1/2/2565 ซ้ือดอกไม้จัดกิจกรรมไหว้ครู เฉพาะเจาะจง
พฤกษภัทร ดอกไม้

เพชรหึงษ์
พฤกษภัทร ดอกไม้

เพชรหึงษ์
ราคาต ่าสุด

ที พม 0707.25/132     
  24 มกราคม 2565

2 2/2/2565
ซ้ือน่้ามันเครื องกึ ง

สังเคราะห์ส่าหรับเครื องสูบ
น่้าดีเซล

เฉพาะเจาะจง
บริษัทพสุมนต์ 

เซอร์วิส จ่ากัด

บริษัทพสุมนต์ 

เซอร์วิส จ่ากัด
ราคาต ่าสุด

ที พม 0707.25/135     

24 มกราคม 2566

3 10/2/2565 ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิง เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวสมใจ หจก.ดาวสมใจ ราคาต ่าสุด
ที พม 0707.25/2213   
 29 ธันวาคม 2564

4 14/2/2565
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน
รายการเม้าส์คีย์บอร์ด

เฉพาะเจาะจง
บริษัทอ็อฟฟิศเมท 
(ไทย) จ่ากัด 

ส่านักงานใหญ่

บริษัทอ็อฟฟิศเมท 
(ไทย) จ่ากัด 

ส่านักงานใหญ่

ราคาต ่าสุด
ที พม 0707.25/207     
  4 กุมภาพันธ์ 2565

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดนสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
หมายเหตุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ( PO ) 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ล าดับท่ี วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิถีซ้ือหรือจ้าง
รายช้ือผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี

ล าดับ วันท่ี วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ราท่ีท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

ท่ี จัดซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1 1-ก.พ.-65 จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ 80,000.00  80,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสุริน  เหล่าประมง เสนอราคา 80,000.- บาท นางสุริน   เหล่าประมง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง อยู่ในวงเงินงบประมาณ ข้อตกลการจ้างท่ี 016/2565

จ านวน 80,000.- บาท ลว. 1 ก.พ. 65

2 1-ก.พ.-65 2,900.00    2,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก. อุบลรัตน์วัสดุ 59  เสนอราคา  2,900.- บาท  หจก. อุบลรัตน์วัสดุ 59  ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ราคาดีท่ีสุด ข้อตกลการจ้างท่ี 076/2565

จ านวน  2,900.- บาท ลว. 1 ก.พ. 65

3 7-ก.พ.-65 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ โดยนางสายหยุด   เทียนเฮง ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ โดยนางสายหยุด   เทียนเฮง ราคาดีท่ีสุด ข้อตกลการจ้างท่ี 089/2565

เสนอราคา  1000.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง  จ านวน  1000.-  บาท ลว. 1 ก.พ. 65

4 7-ก.พ.-65 8,870.00    8,870.00     เฉพาะเจาะจง ขอนแก่นกล้องวงจรปิด  ราคาท่ีเสนอ  8,870.- บาท ขอนแก่นกล้องวงจรปิด  ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ราคาดีท่ีสุด ข้อตกลการจ้างท่ี 084/2565

จ านวน  8,870.- บาท ลว. 1 ก.พ. 65

5 7-ก.พ.-65 57,300.00  57,300.00   เฉพาะเจาะจง บริษัทเบท์เทค โอเอ  จ ากัด เสนอราคา 57,300.- บาท บริษัทเบท์เทค โอเอ  จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ราคาดีท่ีสุด ข้อตกลการจ้างท่ี 099/2565

จ านวน 57,300.- บาท ลว. 7 ก.พ.. 65

6 7-ก.พ.-65 จ้างซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าท่ี 17,740.00  17,740.00   เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล  ทองโคตร เสนอราคา 17,740.- บาท นายพัชรพล  ทองโคตร ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ราคาดีท่ีสุด ข้อตกลการจ้างท่ี 100/2565

จ านวเงิน 17,740.- บาท ลว. 7 ก.พ.. 65

7 8-ก.พ.-65 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กจ 7603 ขก 7,010.00    7,010.00     เฉพาะเจาะจง นายถนอม โชคลา เสนอราคา 7,010.- บาท นายถนอม โชคลา ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ราคาดีท่ีสุด ข้อตกลการจ้างท่ี 102/2565

จ านวน 7,010.- บาท ลว. 8 ก.พ.. 65

8 8-ก.พ.-65 จัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน ก.พ. 65 1,460.00    1,460.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแพลูทรัพย์  โดยนางล าพูล  เทพสุคนธ์ ร้านแพลูทรัพย์  โดยนางล าพูล  เทพสุคนธ์ ราคาดีท่ีสุด ข้อตกลการจ้างท่ี 101/2565

เสนอราคา  1,460.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ้าง จ านวนเงิน  1,460.-บาท ลว. 8  ก.พ.. 65

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2565

 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ  

วันท่ี  1- 22  ฏุมภาพันธ์  2565

งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง

จัดซ้ือวัสดุฝึกเรียน แบตเตอร่ี  รถสามล้อโยก

จ้างท าป้ายโครงการปฐมนิเทศและพีธีไหว้ครู

จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและโคมไฟบริเวณ

พระประชาบดี 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 19-ม.ค.-65
จัดซ้ือวัตถุดิบประเภทอาหารเพ่ือใช้ใน
การประกอบอาหาร งวดท่ี 1             
(1 - 15 มกราคม 2565)

64,125.00        132,525.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แผ่นทองเทรดด้ิง หจก.แผ่นทองเทรดด้ิง
มี

ประสบการณ์
น่าเช่ือถือ

สัญญา เลขท่ี 
3/2565 ลว. 28 
ธันวาคม 2564

ยอดยกมา

2 27-ม.ค.-65
ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย คสล.2 ช้ัน 
5 ครอบครัวพร้อมร้ือถอน จ านวน 1 
หลัง (งวดท่ี 7)

911,138.00      4,650,000.00   ประกวดราคา
หจก.เซ็น เทค โปร

เฟสช่ันแนล
หจก.เซ็น เทค โปร

เฟสช่ันแนล

เกณฑ์ราคา สัญญา เลขท่ี 
01/2564 ลว. 17 

ธันวาคม 2564

3 1-ก.พ.-65
จัดซ้ือวัตถุดิบประเภทอาหารเพ่ือใช้ใน
การประกอบอาหาร งวดท่ี 2             
(16 - 31 มกราคม 2565)

54,515.00        132,525.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แผ่นทองเทรดด้ิง หจก.แผ่นทองเทรดด้ิง มี
ประสบการณ์

น่าเช่ือถือ

สัญญา เลขท่ี 
3/2565 ลว. 28 
ธันวาคม 2564

4 7-ก.พ.-65
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

60,704.00        60,704.00        เฉพาะเจาะจง อ.เภสัช อ.เภสัช ส่งของครบตาม
ก าหนด/

บริการหลังการ
ขาย

บส.11/2565 ลว. 
25 มกราคม 2565

5 14-ก.พ.-65
จัดซ้ือรถยนต์โดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซีฯ

1,318,800.00   1,358,000.00   คัดเลือก บจ.สยามนิสสัน
อุตรดิตถ์

บจ.สยามนิสสัน
อุตรดิตถ์

เกณฑ์ราคา บส.2/2565 ลว. 28
 ธันวาคม 2564

6 14-ก.พ.-65
จัดจ้างเหมาบริการควบคุมก าจัดปลวก
และแมลงภายในอาคารและบริเวณ
โดยรอบศูนย์ฯ

23,540.00        23,540.00        เฉพาะเจาะจง หจก.จีบีเพสท์ 
คอนโทรล

หจก.จีบีเพสท์ 
คอนโทรล

มี
ประสบการณ์

น่าเช่ือถือ

บส.13/2565 ลว. 3
 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

 ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรหยำดฝน จังหวัดเชียงใหม่

เดือน กุมภำพันธ์ 2565



เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ คัดเลือก ของสัญญำหรือ หมำย

ท่ี หรือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำร เหตุ
จัดซ้ือหรือจ้ำง

1  3 ก.พ. 65 ค่ำน้ ำด่ืมส ำหรับบริโภค 2,986.00      36,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์ TR ร้ำนทีอำร์ TR เป็นร้ำนท่ี  17 /2565
 ประจ ำเดือนมกรำคม 2565 ท้ังปี เสนอรำคำ เสนอรำคำ สำมำรถน ำ ลงวันท่ี 27 ธ.ค.

36,000.00          36,000.00           น้ ำมำส่งให้ได้ 2564
2  8 ก.พ. 65 วัสดุประกอบอำหำรส ำหรับเล้ียงดู 36,480.00    235,980.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.อรสำ พูลนำรถ น.ส.อรสำ พูลนำรถ เป็นผู้ชนะใน  102 /2564

ผู้รับกำรฝึกอำชีพ ประจ ำวันท่ี เสนอรำคำ เสนอรำคำ เสนอรำคำ ลงวันท่ี 27 ต.ค.
 16 - 31 มกรำคม 2565 235,980.00        235,980.00         2564

3  14 ก.พ. 65 ค่ำเคร่ืองด่ืมรับรองแขกผู้มำติดต่อ 1,341.00      24,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสอำร์ บริษัท เอสอำร์ เป็นร้ำนท่ี พม 0707.19/1374

รำชกำร ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ ท้ังปี เอ็กซ์ตร้ำ จ ำกัด เอ็กซ์ตร้ำ จ ำกัด สำมำรถน ำ ลงวันท่ี 1 ต.ค.
2565 24,000.00          24,000.00           มำส่งให้ได้ 2565

4  14 ก.พ. 65 ค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตรและ 870.00         870.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันชัย ร้ำนวันชัย เป็นร้ำนท่ีให้  26 /2565
 งำนบ้ำนงำนครัว  เสนอรำคำ เสนอรำคำ เคดิตกับทำง ลงวันท่ี 9 ก.พ.

870.00               870.00                ศูนย์ฯ 2565
5  22 ก.พ. 65 ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ เดือนมกรำคม 7,000.00      7,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท นิยมชัยปิโตรเลียม บริษัท นิยมชัยปิโตรเลียม เป็นร้ำนท่ีให้ พม 0707.19/

2564 2565 เสนอรำคำ เสนอรำคำ เคดิตกับทำง  856 ลงวันท่ี
7,000.00            7,000.00             ศูนย์ฯ  23 ธ.ค. 2564

6  22 ก.พ. 65 ค่ำวัสดุชุดตรวจ ATK 17,700.00    17,700.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำฟำร์มดีเภสัช ร้ำนยำฟำร์มดีเภสัช เป็นร้ำนท่ีให้ 28/2565
 จ ำนวน 300 ชุด เสนอรำคำ เสนอรำคำ เคดิตกับทำง ลงวันท่ี 14 ก.พ.

17,700.00          17,700.00           ศูนย์ฯ 2565
7  22 ก.พ. 65 วัสดุประกอบอำหำรส ำหรับเล้ียงดู 34,200.00    235,980.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.อรสำ พูลนำรถ น.ส.อรสำ พูลนำรถ เป็นผู้ชนะใน  102 /2564

ผู้รับกำรฝึกอำชีพ ประจ ำวันท่ี เสนอรำคำ เสนอรำคำ เสนอรำคำ ลงวันท่ี 27 ต.ค.
 1 - 15 กุมภำพันธ์  2565 235,980.00        235,980.00         2564

8  22 ก.พ. 65 ค่ำจ้ำงเหมำท ำตรำยำง 1,500.00     1,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนต๊ิกเกอร์&อิงค์ ร้ำนต๊ิกเกอร์&อิงค์ เป็นร้ำนท่ีให้  14 /2565
จ ำนวน 5 ด้ำม เสนอรำคำ เสนอรำคำ เคดิตกับทำง ลงวันท่ี 14 ก.พ.

1,500.00           1,500.00           ศูนย์ฯ 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
หน่วยงาน  ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรบ้ำนโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี

เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันท่ี รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



ล ำ

ดับ

ท่ี

วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 27-ม.ค.-65
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมภายใน

หน่วยงาน

9,425.00     9,425.00   โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

หจก.พิภพค้าไม้ เสนอราคา 

9,425.-บาท

หจก.พิภพค้าไม้ เสนอราคา 

9,425.-บาท

- ใบส่ังซ้ือ 17/2565     ลง

วันท่ี 27 ม.ค.. 2565

2 31-ม.ค.-65
จัดซ้ือวัสดุอาหาร ฯระหว่างวันท่ี 

1-15 กุมภาพันธ์ 2565

33,440.00   33,440.00 โดยวิธี 

e-bidding

หจก.เจริญทิพย์การค้า 

เสนอราคา 33,440.-บาท

หจก.เจริญทิพย์การค้า 

เสนอราคา 33,440.-บาท

- ใบส่ังซ้ือ 18/2565     ลง

วันท่ี 31 ม.ค.. 2565

3 15-ก.พ.-65
จัดซ้ือวัสดุอาหาร ฯระหว่างวันท่ี 

16-28 กุมภาพันธ์ 2565

34,200.00   34,200.00 โดยวิธี 

e-bidding

หจก.เจริญทิพย์การค้า 

เสนอราคา 34,200.-บาท

หจก.เจริญทิพย์การค้า 

เสนอราคา 34,200.-บาท

- ใบส่ังซ้ือ 19/2565     ลง

วันท่ี 15 ก.พ.. 2565

4 21-ก.พ.-65
จ้างเหมาบริการ จัดท าสมุดพกกลุ่ม

เปราะบางรายครัวเรือน

18,990.00   18,990.00 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้านพลอยสกรีน เสนอราคา

 18,990.-บาท

ร้านพลอยสกรีน เสนอราคา

 18,990.-บาท

- ใบส่ังจ้าง 12/2565     

ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรบ้ำนศรีวนำไล จังหวัดอุบลรำชธำนี

เดือน กุมภำพันธ์ 2565



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือซ้ือหมึกเลเซอร์สีและขาวด า         25,920.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.มีจงมี จ ากัด บ.มีจงมี จ ากัด ใบส่ังซ้ือท่ี ท07/2565 ลงวันท่ี 27
 ม.ค.65

2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์เดือนมกราคม              300.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน์ จันทร์วิวัฒนากุล นายวีระวัฒน์ จันทร์วิวัฒนากุล ใบส่งเล่มท่ี 3 เลขท่ี 5 ลงวันท่ี 1 
ก.พ.65

3 จัดซ้ือน้ ามันรถยนต์ นข 7261 อบ           1,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด เลขท่ีใบเสร็จ
TIO000016502000008 วันท่ี

 1 ก.พ.65

4 จ้างซ่อมแซมและล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ

        12,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาแอร์ ร้านวัฒนาแอร์ ใบส่ังจ้างท่ี ท08/2565  ลงวันท่ี 7
 ก.พ.65

5 จ้างซ่อมแซมและปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์
 บม 1680 อบ

        17,232.35 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันอุบลราชธานี จ ากัด บ.สยามนิสสันอุบลราชธานี จ ากัด ใบส่ังจ้างท่ี ท09/2565  ลงวันท่ี 7
 ก.พ.65

6 จัดท าบอร์ดท าเนียบบุคลากร และตรายางท่ีใช้
ในงานราชการ

          1,350.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีแคน หจก.วีแคน ใบส่ังซ้ือท่ี 01/2565 ลงวันท่ี   7 
ก.พ.65

7 จัดซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ คคท 66 อบ                90.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด เลขท่ีใบเสร็จ
TIO000016502000189 วันท่ี

 8 ก.พ.65

8 จัดซ้ือน้ ามันรถยนต์ กต 2654 อบ              800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด เลขท่ีใบเสร็จ
TIO000016502000193 วันท่ี

 8 ก.พ.65

9 จัดซ้ือแก๊สหุงต้ม (1-15 ก.พ.65)           1,110.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ประชากรุ๊ป (1992) หจก.ประชากรุ๊ป (1992) ใบส่ังซ้ือท่ี 02/2565 ลงวันท่ี   10
 ก.พ.65

10 จัดซ้ือตะแกรงวางของ 3 ช้ัน           2,300.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมืองทองเคร่ืองเย็นเทรดด้ิง หจก.เมืองทองเคร่ืองเย็นเทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือท่ี 03/2565 ลงวันท่ี   11
 ก.พ.65

11 จัดซ้ือน้ ามันรถยนต์ นข 7261 อบ           1,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด เลขท่ีใบเสร็จ
TIO000016502000375 วันท่ี

 14 ก.พ.65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กองส่งเสริมสิทธิและสัวสดิกำรคนพิกำร

ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรบ้ำนทองพูนเผ่ำพนัส จังหวัดอุบลรำชธำนี
เดือน กุมภำพันธ์ 2565



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

12 จ้างซ่อมแซมและปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์
 กต 2654 อบ

        13,074.87 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาคอิสานอุบล 
(ตังปัก)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาคอิสานอุบล 
(ตังปัก)

ใบส่ังจ้างท่ี ท10/2565  ลงวันท่ี 
14 ก.พ.65

13 จัดซ้ือท่ีนอน           6,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือท่ี ท11/2565  ลงวันท่ี 
14 ก.พ.65

14 จัดซ้ือน้ ามันรถยนต์ บม 1680 อบ           1,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด เลขท่ีใบเสร็จ
TIO000016502000394 วันท่ี

 15 ก.พ.65

15 จัดซ้ือน้ ามันรถยนต์ กต 2654 อบ           1,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด เลขท่ีใบเสร็จ
TIO000016502000478 วันท่ี

 18 ก.พ.65

16 จัดซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ คคท 66 อบ                90.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด เลขท่ีใบเสร็จ
TIO000016502000479 วันท่ี

 18 ก.พ.65

17 จัดซ้ือน้ ามันรถยนต์ กต 2654 อบ              900.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด บ.วารินปิโตรเลียม 2017 จ ากัด เลขท่ีใบเสร็จ
TIO000016502000545 วันท่ี

 21 ก.พ.65



ล ำ  วงเงิน รำยช่ือ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี

ดับ วันท่ี งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจ้ำง  ท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำ  และ คัดเลือก ของสัญญำหรือข้อตกลง หมำยเหตุ

ท่ี  ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 1 กพ. 65 จัดซ้ือวัสดุแก๊สหุงต้ม     1,250.00 1,250.00    โดยวีธี นำงสำธินี สมสำร์ นำงสำธินี สมสำร์ - ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 032/2565 

ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2565 เฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2565

2 1 กพ. 65 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ประจ ำเดือน   13,000.00 13,000.00  โดยวีธี หจก.ดำวศิริธิดำ หจก.ดำวศิริธิดำ - ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 033/2565 

กุมภำพันธ์ 2565 เฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2565

3 9 กพ. 65 จัดซ้ือวัสดุในกำรจัดฝึกอบรม   12,223.00 12,223.00  โดยวีธี ร้ำน เจ.เอส.เอ็น ร้ำน เจ.เอส.เอ็น - ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 034/2565 

โครงกำรทักษะอำชีพคำร์แคร์ เฉพำะเจำะจง หนองคำย หนองคำย ลงวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2565

จ ำนวน 20 รำยกำร

4 9 กพ. 65 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล        780.00 780.00       โดยวีธี หจก.รวมศิลป์ หจก.รวมศิลป์ - ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 035/2565 

โครงกำรทักษะอำชีพคำร์แคร์ เฉพำะเจำะจง กำรป้ำย กำรป้ำย ลงวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2565

จ ำนวน 1 ป้ำย

5 9 กพ. 65 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล โครงกำร     1,350.00 1,350.00    โดยวีธี หจก.รวมศิลป์ หจก.รวมศิลป์ - ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 036/2565 

วันมำฆบูชำ ประจ ำปีงบประมำณ เฉพำะเจำะจง กำรป้ำย กำรป้ำย ลงวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2565

2565 จ ำนวน 3 ป้ำย

6 14 กพ. 65 จัดซ้ือวัสดุประเภทอำหำร ประจ ำ   20,741.00 20,741.00  โดยวีธี นำงสำธินี สมสำร์ นำงสำธินี สมสำร์ - ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 037/2565 

วันท่ี 16-28 กุมภำพันธ์ 2565 e-bidding ลงวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองส่งเสริมสิทธิและสัวสดิการคนพิการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
เดือน กุมภาพัน์ ๒๕๖๕



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 25 ม.ค.65
จัดซ้ือวัสดุโครงการ "การยกระดับการ
ป้องกันเพ่ือรองรับสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า-19"

     9,450.00       9,450.00
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนทรัลปริญา 
ดรักสโต จ ากัด เสนอ
ราคา 9,450.-บาท

บริษัท เซนทรัลปริญา 
ดรักสโต จ ากัด เสนอราคา 
9,450.-บาท

เน่ืองจากมีผู้
เสนอราคา

เพียงรายเดียว

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
20/2565 ลงวันท่ี 

25 ม.ค.2565

2 2 ก.พ.65

จัดจ้างท าป้ายไวนิลวัสดุโครงการ "การ
ยกระดับการป้องกันเพ่ือรองรับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า-19"

        500.00         500.00
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านปักศิลป์ โฆษณา 
เสนอราคา 500.-บาท

ร้านปักศิลป์ โฆษณา เสนอ
ราคา 500.-บาท

เน่ืองจากมีผู้
เสนอราคา

เพียงรายเดียว

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
21/2565 ลงวันท่ี 

2 ก.พ.2565

3 7 ก.พ.65
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนมกราคม
 2565

   15,416.70     15,416.70
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หทัย
ชนกปิโตรเลียม เสนอ
ราคา 15,416.70 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หทัย
ชนกปิโตรเลียม เสนอราคา
 15,416.70 บาท

เน่ืองจากมีผู้
เสนอราคา

เพียงรายเดียว

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
22/2565 ลงวันท่ี 

7 ก.พ.2565

4 8 ก.พ.65
จัดซ้ือวัสดุบริโภคโครงการ "น าคนพิการ
เย่ียมครอบครัวครัวและพบบุคคลอันเป็นท่ี
รัก"

     2,000.00       2,000.00
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านกุ๊กเคร่ืองครัว เสนอ
ราคา 2,000.-บาท

ร้านกุ๊กเคร่ืองครัว เสนอ
ราคา 2,000.-บาท

เน่ืองจากมีผู้
เสนอราคา

เพียงรายเดียว

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
23/2565 ลงวันท่ี 

8 ก.พ.2565

5 8 ก.พ.65 จัดจ้างท าป้ายโฟมบอร์ดผลิตภัณฑ์คนพิการ         900.00 900.00        
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านปักศิลป์ โฆษณา 
เสนอราคา 500.-บาท

ร้านปักศิลป์ โฆษณา เสนอ
ราคา 500.-บาท

เน่ืองจากมีผู้
เสนอราคา

เพียงรายเดียว

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
24/2565 ลงวันท่ี 

8 ก.พ.2565

6 11 ก.พ.65 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ      3,200.00 3,200.00      
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านช.เจริญแอร์ เสนอ
ราคา 3,200.-บาท

ร้านช.เจริญแอร์ เสนอราคา
 3,200.-บาท

เน่ืองจากมีผู้
เสนอราคา

เพียงรายเดียว

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
25/2565 ลงวันท่ี 

15 ก.พ.2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช

เดือน กุมภำพันธ์ 2565



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

7 15 ก.พ.65 จัดจ้างซ่อมเตาแก๊ส
     2,100.00 2,100.00      โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้าน จ๋ิวเอ๊ียะฮวด เสนอ
ราคา 2,100.-บาท

ร้าน จ๋ิวเอ๊ียะฮวด เสนอ
ราคา 2,100.-บาท

เน่ืองจากมีผู้
เสนอราคา

เพียงรายเดียว

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
26/2565 ลงวันท่ี 

15 ก.พ.2565

8 17 ก.พ.65 ค่าเก็บขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียม
        250.00         250.00 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกลาย เสนอราคา 
250.-บาท

องค์การบริหารส่วนต าบล
กลาย เสนอราคา 250.-
บาท

เน่ืองจากมีผู้
เสนอราคา

เพียงรายเดียว

ใบส่ังจ้างลงวันท่ี 
27/2565 ลงวันท่ี 

17 ก.พ.2565

9 17 ก.พ.65
จัดซ้ือวัสดุโครงการ "ออกหน่วยบริการ
เคล่ือนท่ีเพ่ือพัฒนาอาชีพของคนพิการ"

     4,530.00 4,530.00      โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านกุ๊กเคร่ืองครัว เสนอ
ราคา 4,530.-บาท

ร้านกุ๊กเคร่ืองครัว เสนอ
ราคา 4,530.-บาท

เน่ืองจากมีผู้
เสนอราคา

เพียงรายเดียว

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
28/2565 ลงวันท่ี 

17 ก.พ.2565

10 17 ก.พ.65
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ "ออกหน่วย
บริการเคล่ือนท่ีเพ่ือพัฒนาอาชีพของคน
พิการ"

        500.00         500.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านปักศิลป์ โฆษณา 
เสนอราคา 500.-บาท

ร้านปักศิลป์ โฆษณา เสนอ
ราคา 500.-บาท

เน่ืองจากมีผู้
เสนอราคา

เพียงรายเดียว

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
29/2565 ลงวันท่ี 

17 ก.พ.2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก ของสัญญำหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 17,820  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ธนิย 2551 ร้ำน ธนิย 2551 ใบส่ังจ้ำง 18/2565

เสนอรำคำ 17,820. บำท เสนอรำคำ 17,820. บำท ลงวันท่ี 31 ม.ค. 65

2 ขออนุมัติจัดซ้ืองำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 9,560  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ธนิย 2551 ร้ำน ธนิย 2551 ใบส่ังจ้ำง 19/2565

เสนอรำคำ 9,560. บำท เสนอรำคำ 9,560. บำท ลงวันท่ี 31 ม.ค. 65

3 ขออนุมัติจ้ำงซ่อมแซมช้ันเหล็ก จ ำนวน 1 งำน 36,000  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญพร ร้ำนเจริญพร ใบส่ังจ้ำง 20/2565

เสนอรำคำ 36,000- บำท เสนอรำคำ 36,000- บำท ลงวันท่ี 2 ก.พ. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณปี ๒๕๖๕

ศูนย์ส่งเสริมอำชีพคนพิกำร (โรงงำนปีคนพิกำรสำกล)

เดือน กุมภำพันธ์  2565




