
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 ธ.ค.63
จ้างจัดท าผ้าคลุมโต๊ะ จีบระบาย 4 
ด้าน

             16,500.00           16,500.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านสุรชัย ร้านสุรชัย 16,500.- บาท  ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 76/2564 ลง
วันที  15 ธ.ค.63

2 ธ.ค.63
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์             340,500.00         340,240.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 

340,240.- บาท
 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 41/2564 ลงวันที 

 21 ธ.ค.64

3 ธ.ค.63
ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุงานบ้าน
งานครัว

            154,700.00         154,688.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านสุรชัย ร้านสุรชัย154,688.- บาท  ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 44/2564 ลงวันที 
 25 ธ.ค.64

 - 

4 ธ.ค.63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 
เพื อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมส าหรับคนพิการใน
สถานการณ์ภัยพิบัติและการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19)

20,000.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 18,717.51 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 18,717.51 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  29/2564 
ลงวันที  4 ธันวาคม 2563

 - 

5 ธ.ค.63

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร ส าหรับใส่
เอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมส าหรับ
คนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติและ
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา (COVID - 19)

21,840.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน 
เทรดด้ิง 
ราคาที เสนอ 21,840.-บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาที เสนอ 21,840.-
บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  30/2564 
ลงวันที  4 ธันวาคม 2563

 - 

6 ธ.ค.63

จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม 
เพื อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมส าหรับคนพิการใน
สถานการณ์ภัยพิบัติและการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19)

20,000.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคาที เสนอ 19,902.-บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคาที เสนอ 19,902.-บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  69/2564 
ลงวันที  4 ธันวาคม 2563

 - 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

7 ธ.ค.63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 
เพื อใช้ในการประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื อง สุขภาพสิทธิอนามัย
การเจริญพันธ์ ในสตรีพิการ เด็กหญิง
พิการ และกลุ่มคนพิการที มีความ
หลากหลายทางเพศ

15,000.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 12,200.14 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 12,200.14 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  36/2564 
ลงวันที  16 ธันวาคม 2563

 - 

8 ธ.ค.63

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร เพื อใช้ในการ
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื อง สุขภาพสิทธิอนามัยการเจริญ
พันธ์ ในสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ 
และกลุ่มคนพิการที มีความ
หลากหลายทางเพศ

15,960.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน 
เทรดด้ิง 
ราคาที เสนอ 15,960.-บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาที เสนอ 15,960.-
บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  37/2564 
ลงวันที  16 ธันวาคม 2563

 - 

9 ธ.ค.63
จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม 
เพื อใช้ในการประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื อง สุขภาพสิทธิอนามัย

15,000.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคาที เสนอ 14,926.50 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคาที เสนอ 14,926.50 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  79/2564 
ลงวันที  16 ธันวาคม 2563  - 

10 ธ.ค.63

จ้างที ปรึกษาติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที  ๕ พ.ศ.
 ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ระยะส้ินสุดแผน)

2,500,000.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ราคาที เสนอ 2,500,000.-บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ราคาที เสนอ 2,500,000.-บาท

ราคาต  าสุด สัญญาจ้างที ปรึกษา
เลขที  1/2564 
ลงวันที  24 ธันวาคม 2563

11 ธ.ค.63

จ้างจัดงาน UD จิตอาสาเพื อคนพิการ
ในระบบขนส่ง

            500,000.00         489,632.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย ไทย
แชนเนล จ ากัด

บริษัท ไทย ไทย แชนเนล
จ ากัด
เป็นเงิน 489,632.- บาท

 ราคา
ต  าสุด

ใบสั งจ้าง
เลขที  93/2564
ลงวันที  25 ธ.ค.63



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

12 ธ.ค.63

ซ้ือวัสดุส ำนักงำนและหมึกปร้ินเตอร์              50,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 49,987.19 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 49,987.19 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2564 
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563

13 ธ.ค.63

ซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำร เพ่ือใช้ในกำร
จัดประชุมเชิงปฎิบัติกำรเทคนิคกำร
สอนงำนและพัฒนำทักษะชีวิตคน
พิกำรในสถำบัน

               8,250.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาท่ีเสนอ 8,250 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาท่ีเสนอ 8,250 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2564 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563

14 ธ.ค.63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในกำรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรสอน
งำนและพัฒนำทักษะชีวิตคนพิกำรใน
สถำบัน

               5,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,969.25 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,969.25 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2564 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563

15 ธ.ค.63

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียม เพ่ือใช้ในกำรจัดประชุม
เชิงปฎิบัติกำรเทคนิคกำรสอนงำน
และพัฒนำทักษะชีวิตคนพิกำรใน
สถำบัน

             37,800.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายเกริกพล แดงสุข  ราคาท่ี
เสนอ 37,800 บาท

นายเกริกพล แดงสุข  ราคาท่ี
เสนอ 37,800 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 74/2564 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563

16 ธ.ค.63

จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 
เพ่ือใช้ในกำรจัดประชุมเชิงปฎิบัติกำร
เทคนิคกำรสอนงำนและพัฒนำทักษะ
ชีวิตคนพิกำรในสถำบัน

               8,250.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 4,825.70 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 4,825.70 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 73/2564 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563

17 ธ.ค.63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในกำรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร แนวทำงกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือขอสัญชำติไทยให้กับ
ผู้ใช้บริกำรในสถำนคุ้มครองและ
พัฒนำคนพิกำร

               5,200.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,780.48 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,780.48 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2564 
ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2563



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

18 ธ.ค.63

ซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำร เพ่ือใช้ในกำร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร แนว
ทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือขอสัญชำติไทย
ให้กับผู้ใช้บริกำรในสถำนคุ้มครอง
และพัฒนำคนพิกำร

               7,800.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาท่ีเสนอ 7,800 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาท่ีเสนอ 7,800 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2564 
ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2563

19 ธ.ค.63

ซ้ือหมึกพิมพ์บัตรประจ าตัวคนพิการ             480,000.00 478,450.50        โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปัง
 ฟอร์ม จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
478,450.50 บำท

บริษัท ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปัง
 ฟอร์ม จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
478,450.50 บำท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2564 
ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2564

20 ธ.ค.63

จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 4,000.00               โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 3,800.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 3,800.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  80/2564
 ลงวันที  18 ธันวาคม 2563

21 ธ.ค.63

จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 1,300.00               โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 
ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน

 1,284.- บาท

		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 
ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน

 1,284.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  82/2564
 ลงวันที  21 ธันวาคม 2564

22 ธ.ค.63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮล - 6816 กรุง
เพทมหานคร

5,923.31 -

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง 63/2564 ลง
วันที  2 ธ.ค. 63

23 ธ.ค.63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียนฮฐ - 4934 กรุง
เพทมหานคร

3,459.20 -

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง 77/2564 ลง
วันที  15 ธ.ค. 63

24 ธ.ค.63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮข - 7473  
กรุงเทพมหานคร

36,476.30 -

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง อู่วงศ์กรยนต์ อู่วงศ์กรยนต์ ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง 78/2564 ลง
วันที  16 ธ.ค.63


