
ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 เม.ย. จ้างท่ีปรึกษาติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานตามประเด็นสมัชชา

เครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจ าปี

 2562

1,350,000.-บาท - วิธีเฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคาท่ีเสนอ 1,350,000.-บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคาท่ีเสนอ 1,350,000.-บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างท่ีปรึกษา

เลขท่ี 3/2564 

ลงวันท่ี 30 เมษายน 2564

2 เม.ย. ซ้ือวัสดุอมพิวเตอร์  500,000.- บาท 499,800.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์  ราคาท่ี

เสนอ 499,800.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์      

ราคาท่ีเสนอ 499,800.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/2564   

ลงวันท่ี 27 เมษายน 2564

3 เม.ย. จ้างซ่อมแซมลิฟต์  50,600.- บาท  50,504.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีกรุ๊ป เอ็นนจิ

เนียร่ิง ราคาท่ีเสนอ 50,504.- บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีกรุ๊ป เอ็นนจิ

เนียร่ิง ราคาท่ีเสนอ 50,504.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 198/2564  

 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2564  - 

4 เม.ย. จ้างซ่อมแซมผนังระเบียงช้ัน 3 อาคาร

 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

 16,100.- บาท 16,050.- บาท วิธีแฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์ ซัพ

พลาย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 16,050.-

 บาท

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์ 

ซัพพลาย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

16,050.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 199/2564 

ลงวันท่ี 20 เมษายน 2564  - 

5 เม.ย. จ้างด าเนินการเลือกสรรบุคคลเป็น

พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)

195,480.00         19,5480.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวนเงิน 

195,480.- บาท

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวนเงิน

 195,480.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 193/2564 

ลงวันท่ี 2 เมษายน 2564
 - 

6 เม.ย.  จ้างจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

กลุ่มงานเลขานุการนักบริหารอธิบดี 

กลุ่มงานเลขานุการนักบริหารรอง

อธิบดี และกองอ านวยการร่วมพัฒนา

ท่ีอยู่อาศัยชุมชนริมคลองและริมฝ่ัง

แม่น้ าเจ้าพระยา

21,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดยนางสาว

 ศิริวรรณ คุ้มโห้ จ านวนเงิน 

21,505.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย

นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ จ านวน

เงิน 21,505.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 194/2564 

ลงวันท่ี 9 เมษายน 2564

 - 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

7 เม.ย. จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กอง

ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

2,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง 		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพ

พลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน 2,675.-

 บาท

		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพ

พลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน 

2,675.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 196/2564 

ลงวันท่ี 19 เมษายน 2564  - 

8 เม.ย. จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กอง

คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

4,100.00              วิธีเฉพาะเจาะจง 		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพ

พลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน 

4,012.50 บาท

		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพ

พลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน 

4,012.50 บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 197/2564 

ลงวันท่ี 19 เมษายน 2564
 - 

9 เม.ย.  จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศศูนย์

เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรับคนพิการ

2,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง 		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพ

พลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน 2,675.-

 บาท

		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพ

พลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน 

2,675.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 195/2564 

ลงวันท่ี 16 เมษายน 2564  - 


