
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 ม.ค.64
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ด ำเนินงำน
ของกองยุทธศำสตร์และแผนงำน 
ประจ ำปี 2564

150,000 -
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 149,996.88 บำท

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 149,996.88 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2564 
ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2563

2 ม.ค.64 ซ้ือวัสดุทำงกำรแพทย์            60,940.00
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนสุรชัย

ร้ำนสุรชัย รำคำท่ีเสนอ 
60,940.- บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 48/2564 
ลงวันท่ี 15 มกรำคม 2564

3 ม.ค.64
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน 5กฆ - 1476 กรุง
เพทมหำนคร

12,519.00 -
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
บริษัท โตโยต้ำ กรุงไทย จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำ กรุงไทย จ ำกัด รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง 94/2564 ลงวันท่ี
 11 มกรำคม 2564

 - 

4 ม.ค.64
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน ฌอ - 2330 กรุง
เพทมหำนคร

1,496.10 -
โดยวิธีวิธี

เฉพำะเจำะจง
บริษัท อีซูซุพระนคร จ ำกัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ำกัด รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง 102/2564 ลง
วันท่ี 14 มกรำคม 2564

 - 

5 ม.ค.64
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน ฌอ - 2328 
กรุงเทพมหำนคร

30,762.50 - วิธีเฉพำะเจำะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 111/2564 ลง
วันท่ี 22 มกรำคม 2564

 - 

6 ม.ค.64

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564

90,000.00 89,981.65          
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
89,981.65 บำท

 รำคำต่ ำสุด 
ใบส่ังซ้ือ 49/2564        
ลงวันท่ี 26 ม.ค.64

 - 

7 ม.ค.64
ซ้ือบัตรประจ ำตัวคนพิกำรแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

       1,500,000.00 1,500,000.00      
ด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปัง
 ฟอร์ม จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
907,788 บำท

บริษัท ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปัง
 ฟอร์ม จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
907,788 บำท

ราคาต ่าสุด
สัญญาซ้ือเลขที  3/2564 
ลงวันที  19 มกราคม 2564

 - 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
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วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

8 ม.ค.64

จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์รำชกำร
ของ พก. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 จ ำนวน 8 เดือน (กุมภำพันธ์ - 
กันยำยน 2564)

       1,900,707.00 1,797,172.00      
ด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทิตำรำม คอนซัล
แตนท์ จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
1,762,541.66 บำท

บริษัท ทิตำรำม คอนซัล
แตนท์ จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
1,762,541.66 บำท

ราคาต ่าสุด
สัญญาจ้างเลขที  3/2564 
ลงวันที  27 มกราคม 2564

 - 

9 ม.ค.64 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 48 รำยกำร 37,000.00            วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ

วำนิสย์ จ ำนวนเงิน 36,166.-
 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ จ ำนวนเงิน 36,166.-

 บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 95/2564 
ลงวันท่ี 11 มกรำคม 2564

 - 

10 ม.ค.64 จ้ำงล้ำงท ำควำมสะอำดเคร่ืองชงกำแฟ 1,500.00             วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์ 
จ ำนวนเงิน 1,500.- บำท

ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์ 
จ ำนวนเงิน 1,500.- บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 114/2564
 ลงวันท่ี 25 มกรำคม 2564

11 ม.ค.64
จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 
จ ำนวน 3 เคร่ือง

3,500.00             วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด โดย
นำงสำว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ ำนวนเงิน 3,500.- บำท

ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด โดย
นำงสำว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ ำนวนเงิน 3,500.- บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 124/2564
 ลงวันท่ี 28 มกรำคม 2564

12 ม.ค.64
จ้ำงซ่อมแซมไฟด้ำนหน้ำอำคำร 60 ปี
 กรมประชำสงเครำะห์ และโรงจอดรถ

19,000.00            วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลำยจ ำกัด จ ำนวนเงิน 

18,853.40 บำท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลำยจ ำกัด จ ำนวนเงิน 

18,853.40 บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 97/2564 
ลงวันท่ี 11 มกรำคม 2564

13 ม.ค.64
จ้ำงซ่อมแซมระบบ และอุปกรณ์
กล้องวงจรปิด

50,000.00            วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์ 
จ ำนวนเงิน 49,755.- บำท

ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์ 
จ ำนวนเงิน 49,755.- บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 96/2564 
ลงวันท่ี 11 มกรำคม 2564
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

14 ม.ค.64

 จ้ำงซ่อมแซมระบบท่อน้ ำประปำของ
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำร ท่อน้ ำท้ิงห้องรองอธิบดี 
และฝำโถชักโครกห้องน้ ำผู้เช่ียวชำญ
ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำร

66,500.00            วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัทเจริญชัยมำร์เก็ตต้ิง

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ำกัด 
จ ำนวนเงิน 66,126.- บำท

บริษัทเจริญชัยมำร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ำกัด 
จ ำนวนเงิน 66,126.- บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 103/2564
 ลงวันท่ี 15 มกรำคม 2564

15 ม.ค.64
จ้ำงซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ ำ
ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิกำรคนพิกำร

7,000.00             วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัทเจริญชัยมำร์เก็ตต้ิง

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ำกัด 
จ ำนวนเงิน 6,955.- บำท

บริษัทเจริญชัยมำร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ำกัด 
จ ำนวนเงิน 6,955.- บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี  99/2564
 ลงวันท่ี 13 มกรำคม 2564

16 ม.ค.64
จ้ำงซ่อมแซมผนังไม้บ้ิวอิน วอลล์เป
เปอร์ห้องอธิบดี และฝ้ำเพดำนห้อง
รับรอง

26,500.00            วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลำยจ ำกัด จ ำนวนเงิน 

26,215.- บำท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลำยจ ำกัด จ ำนวนเงิน 

26,215.- บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี  
100/2564 ลงวันท่ี 13 
มกรำคม 2564

17 ม.ค.64

จ้ำงซ่อมแซมประตูทำงเข้ำ - ออก 
ด้ำนหลังอำคำร 60 ปี กรมประ
สงเครำะห์ และซ่อมแซมประตูห้อง
จัดเก็บเอกสำร กลุ่มส่ือสำรองค์กร

8,600.00             วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัทเจริญชัยมำร์เก็ตต้ิง

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ำกัด 
จ ำนวนเงิน 8,560.- บำท

บริษัทเจริญชัยมำร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ำกัด 
จ ำนวนเงิน 8,560.- บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี  
101/2564 ลงวันท่ี 13 
มกรำคม 2564

18 ม.ค.64
จ้ำงซ่อมแซมลิฟต์ อำคำร 60 ปี กรม
ประชำสงเครำะห์

22,000.00            วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ วี กรุ๊ป 
เอ็นจีเนียร่ิง จ ำนวนเงิน 

21,935.- บำท

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ วี กรุ๊ป 
เอ็นจีเนียร่ิง จ ำนวนเงิน 

21,935.- บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี  98/2564
 ลงวันท่ี 13 มกรำคม 2564

19 ม.ค.64 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4,000.00             วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์ 
จ ำนวนเงิน 3,950.- บำท

ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์ 
จ ำนวนเงิน 3,950.- บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี  
106/2564 ลงวันท่ี 21 
มกรำคม 2564
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

20 ม.ค.64 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,500.00             วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด โดย
นำงสำว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ ำนวนเงิน 3,500.- บำท

ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด โดย
นำงสำว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ ำนวนเงิน 3,500.- บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี  
105/2564 ลงวันท่ี 21 
มกรำคม 2564

21 ม.ค.64

จ้ำงซ่อมแซมพ้ืนทำงลำดทำงข้ึนห้อง
สำยด่วน ๑๔๗๙ เพ่ือคนพิกำร 
พ้ืนผิวปูนท่ีจอดรถคนพิกำรป้ำยท่ี
จอดรถ ตีเส้นลูกศรจรำจร ช่องจอด
รถด้ำนหน้ำ - ด้ำนหลัง ทำสีบำทวิถี 
ช่องทำงเดิน และท่ีจอดรถคนพิกำร 
บริเวณอำคำร ๖๐ ปี กรม
ประชำสงเครำะห์

241,100.00          วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลำยจ ำกัด จ ำนวนเงิน 

241,081.70 บำท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลำยจ ำกัด จ ำนวนเงิน 

241,081.70 บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี  
113/2564 ลงวันท่ี 25 
มกรำคม 2564

22 ม.ค.64

จ้ำงจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ของ
ศูนย์บริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนคร
 และศูนย์บริกำรคนพิกำร
กรุงเทพมหำนครสำขำ

            5,000.00             5,000.00
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ

วำนิสย์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ วงเงินในกำรจ้ำง 

3,750.- บำท

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 107/2564 
ลงวันท่ี 22 ม.ค 64

23 ม.ค.64

ซ้ือฉำกก้ันอะคริลิคใสของศูนย์บริกำร
คนพิกำรกรุงเทพมหำนคร และ
ศูนย์บริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนคร
สำขำ

35,000.00           35,000.00          
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภำสะ เท

รดด้ิง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภำสะ เท
รดด้ิง วงเงินในกำรจ้ำง 

18,000.- บำท

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 47/2564 
ลงวันท่ี 13 ม.ค 64

24 ม.ค.64
จ้ำงพ่นยำฆ่ำเช้ือไวรัสภำยในอำคำร
ส ำนักงำน ของกรมส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวติคนพิกำร

         195,120.00         195,120.00
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลำย จ ำกัด

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลำย จ ำกัด 195,120.- 

บำท
 รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง 104/2564        
  ลงวันท่ี 20 ม.ค.64


