
ล ำดับ

ท่ี

วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 มิ.ย.-64 จ้างก่อสร้างจ้างปรับสภาพแวดล้อมท่ี

อยู่อาศัยส าหรับคนพิการในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร

         840,000.00         840,000.00  วิธี e-bidding บริษัท รูท 168  ครีเอช่ัน จ ากัด 

จ านวนเงิน  681,186.00 บาท

บริษัท รูท 168 ครีเอช่ัน จ ากัด 

เป็นเงิน 681,186.00 บาท

 ราคาต่ าสุด สัญญาจ้าง

เลขท่ี 5/2564

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564

2 ก.ค.-64 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 500,000             499165 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 

จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 499,165.- บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 

จ ากัด จ านวนเงิน 499,165.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 73/2564  ลง

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564

3 ก.ค.-64 ซ้ืออาหารส าหรับโรงพยาบาลสนามบ้าน

วิทยาศาสตร์สิรินธรเพ่ือคนพิการ 100,000               วิธีเฉพาะ เจาะจง
นายอาชาษ์  เสนาบุญ ราคาท่ีเสนอ 

100,000 บาท

นายอาชาษ์  เสนาบุญ จ านวนเงิน 

100,000 บาท

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 75/2564 ลว 

30 ก.ค. 64

4 ก.ค.-64 จ้างผลิตเอกสารประกอบการออก

บัตรประจ าตัวคนพิการ (เอกสาร

รับรองความพิการ)

         110,000.00         110,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์

 110,000 บาท

 ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 264/2564 

  ลงวันท่ี 30 ก.ค.64

 - 

5 ก.ค.-64

จ้างจัดท ารายงานประเทศเก่ียวกับ

มาตรการในการปฏิบัติตามพันธกรณี

ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

 ฉบับท่ี 2 (2554-2564)

         500,000.00 500,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิไลภรณ์ โคตรบึงแก ราคา

ท่ีเสนอ 500,000 บาท

นางสาววิไลภรณ์ โคตรบึงแก 

ราคาท่ีเสนอ 500,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 251/2564 

ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564

 - 

6 ก.ค.-64 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการช้ีแจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

32,000.-บาท 32,000.-บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 31,377.75 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 31,377.75 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 240/2564

ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564

 - 

7 ก.ค.-64 จ้างผลิตเอกสารประกอบการ

ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ

(คู่มือคนพิการ)

500,000.-บาท 500,000.-บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์

ราคาท่ีเสนอ 499,200.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์

ราคาท่ีเสนอ 499,200.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 245/2564

ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564

 - 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
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8 ก.ค.-64 ซ้ือหมึกพิมพ์บัตรประจ าตัวคนพิการ 905,000.-บาท 904,685.- บาท วิธี

repeat order

บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี 

จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 904,685.- บาท

บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี 

จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 904,685.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือขาย

เลขท่ี 6/2564 

ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564

 - 

9 ก.ค.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮต - 7595กรุง

เพทมหานคร

12,486.90 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 244/2564 ลงวันท่ี

 7 กรกฎาคม 2564

10 ก.ค.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน 7 กต 1075 กรุง

เพทมหานคร

27,392.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แปซิฟิคไทย มอเตอร์ สปอร์

สตส์ จ ากัด

บริษัท แปซิฟิคไทย มอเตอร์ 

สปอร์สตส์ จ ากัด
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 253/2564 ลงวันท่ี

 21 กรกฎาคม 2564

11 ก.ค.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮง - 9004 กรุง

เพทมหานคร

116,004.05 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 257/2564 ลงวันท่ี

 27 กรกฎาคม 2564

12 ก.ค.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮฐ - 4936 กรุง

เพทมหานคร

16,653.35 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 266/2564 ลงวันท่ี

 30 กรกฎาคม 2564

13 ก.ค.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮฐ - 6816 กรุง

เพทมหานคร

2,701.22 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 268/2564 ลงวันท่ี

 30 กรกฎาคม 2564

14 ก.ค.-64 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้อง

อธิบดี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

และกลุ่มการคลัง

14,300.00           14,295.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน 

14,295.- บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน

 14,295.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 242/2564 

ลงวันท่ี กรกฏาคม 2564
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15 ก.ค.-64 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กลุ่มบริหาร

ทรัพยากรบุคคล กลุ่มส่ือสารองค์กร 

และกลุ่มอ านวยการ

15,300.00           15,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที  จ านวนเงิน 

15,300.- บาท

ร้านบางกอก ไอที  จ านวนเงิน 

15,300.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 243/2564 

ลงวันท่ี 1กรกฎาคม 2564

16 ก.ค.-64 จ้างซ่อมแซมประตู แผงโคมไฟ ไฟฟ้า

 ป๊ัมน้ า สุขภัณฑ์ห้องน้ า ผนังก้ันห้อง

น้ า พ้ืนกระเบ้ือง และผนังระเบียง

32,200.00           32,159.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน 

32,159.- บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน

 32,159.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 254/2564 

ลงวันท่ี 22กรกฎาคม 2564

17 ก.ค.-64 จ้างซ่อมแซมสี และโครงไม้ปิดหน้าฝ้า

 ห้องรองอธิบดี

60,000.00           59,920.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน 

59,920.- บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน

 59,920.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 241/2564 

ลงวันท่ี 1กรกฎาคม 2564

18 ก.ค.-64 จ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

8,900.00             8,829.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน 

8,829.- บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน

 8,829.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 247/2564 

ลงวันท่ี 15กรกฎาคม 2564

19 ก.ค.-64 จ้างท าตรายาง จ านวน 9 รายการ 7,000.00             6,612.60             วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ 

จ านวนเงิน 6,612.60 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์

 จ านวนเงิน 6,612.60 บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 260/2564 

ลงวันท่ี 27กรกฎาคม 2565

20 ก.ค.-64 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองสแกนเนอร์  และ

เก้าอ้ีส าหรับผู้รับบริการ

6,400.00             6,350.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน 

6,350.- บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน

 6,350.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 248/2564 

ลงวันท่ี 15กรกฎาคม 2566

21 ก.ค.-64
ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
480,500.00 470,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 

จ ากัด  ราคาท่ีเสนอ 470,200.- บาท

 บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 

จ ากัด จ านวนเงิน 470,200.- บาท
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 74/2564 ลง

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564
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