
ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 มี.ค.64 เช่าระบบการจัดการประชุมทางไกล 15,408.- บาท - วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริทดีไซน์

ราคาท่ีเสนอ 15,408.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริทดีไซน์

จ านวนเงิน 15,408.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 53/2564 

ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2564

2 มี.ค.64 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม

ค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพ่ือใช้ในการ

จัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชน

พิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้า

ทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

สากล ประจ าปี 2564

(2021 Global IT Challenge for 

youth with Disabilities)

3,600.-บาท - วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ชาญวิทย์ รอดบวบ

ราคาท่ีเสนอ 3,600.-บาท

นาย ชาญวิทย์ รอดบวบ

จ านวนเงิน 3,600.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 161/2564

ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2564

3 มี.ค.64 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการ

จัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชน

พิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้า

ทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

สากล ประจ าปี 2564

(2021 Global IT Challenge for 

youth with Disabilities)

18,000.-บาท - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 17,334.-บาท

บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จ ากัด

จ านวนเงิน 17,334.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 54/2564

ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2564

 - 

4 มี.ค.64 จ้างท าไวนิลและป้ายประชาสัมพันธ์ 

ใช้ในการจัดกิจกรรม ตลาด FARM สุข

 (ปลูกด้วยรัก ปันด้วยใจ ให้คนพิการ)

             5,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ 

ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์

 จ านวนเงิน 5,000 บาท

ราคาต ่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 167/2564 

ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2564
 - 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

5 มี.ค.64 ซ้ือวัสดุประกอบการฝึกอบรม เพ่ือใช้

ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สร้างความตระหนัก เร่ืองสิทธิและ

ความเสมอภาคของคนพิการ 

(Disability Equality Training) รุ่นท่ี

 1

           30,000.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด ราคาท่ี

เสนอ 29,907.57 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด จ านวน

เงิน 29,907.57 บาท

ราคาต ่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 57/2564 ลง

วันท่ี 22 มีนาคม 2564

 - 

6 มี.ค.64
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม

ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้

ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สร้างความตระหนัก เร่ืองสิทธิและ

ความเสมอภาคของคนพิการ 

(Disability Equality Training) รุ่นท่ี

 1

           37,800.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ รอดบวบ             

ราคาท่ีเสนอ 37,800 บาท

     นายชาญวิทย์ รอดบวบ     

จ านวนเงิน 37,800 บาท

ราคาต ่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 174/2564 

ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564

 - 

7 มี.ค.64 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่          112,760.00         112,760.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริท ดีไซน์

 ราคาท่ีเสนอ 112,760 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   เฟเวอร์ริท

ดีไซน์ จ านวนเงิน 112,760 บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 60/2564 ลง

วันท่ี 30 มี.ค.64  - 

8 มี.ค.64 จ้างโครงการพัฒนารูปแบบการ

เรียนรู้ด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์เช่ียวชาญ

ด้านคนพิการ

500,000.00         500,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์  

 ราคาท่ีเสนอ 500,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

เทพเพ็ญวานิสย์

จ านวนเงิน 500,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 163/2564

ลงวันท่ี 12 มี.ค.64
 - 

9 มี.ค.64 จ้างจัดท าคู่มือการฝึกปฏิบัติการแปล

ล่ามภาษามือในรูปแบบ E-Learning

500,000.00         498,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ  ชัยวัฒนกุลวานิช นายโสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช

จ านวนเงิน 498,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 173/2564

ลงวันท่ี 22 มี.ค.64  - 

10 มี.ค.64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮต-7595 กรุง

เพทมหานคร

9,624.65 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด  บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด 

จ านวนเงิน 9,624.65 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 165/2564  

ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2564
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ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

11 มี.ค.64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน สจ-4027 กรุง

เพทมหานคร

32,688.50 - วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์            อู่วงศกรยนต์              

 จ านวนเงิน 32,688.50 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 177/2564 

ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2564

12 มี.ค.64 จ้างเหม่ารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน

ทางพิเศษเพ่ือใช้ในการเดินทางไป

ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

           12,600.00           12,600.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อารียะกิจ ทัวร์ ห้างหุ้นส่วนอารียะกิจ ทัวร์ 

จ านวนเงิน 12,600- บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 162/2564 

ลงวันท่ี 12 มี.ค 64

13 มี.ค.64 จ้างเหม่ารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน

ทางพิเศษเพ่ือใช้ในการเดินทางไป

ราชการจังหวัดลพบุรี

           10,800.00           10,800.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อารียะกิจ ทัวร์ ห้างหุ้นส่วนอารียะกิจ ทัวร์ 

จ านวนเงิน 10,800- บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 181/2564 

ลงวันท่ี 12 มี.ค 65

14 มี.ค.64 จ้างจัดท าป้ายหน้าห้องและตรายาง 

กลุ่มตรวจสอบภายใน

             8,207.00             8,207.00  วิธีเฉพาะเจาะจง        บริษัท ฟีนอมมินอล จ ากัด    

   ราคาท่ีเสนอ  8,207.- บาท

บริษัท ฟีนอมมินอล จ ากัด 

จ านวนเงิน 8,207.- บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 192/2564 

ลงวันท่ี 31 มี.ค 65

15 มี.ค.64 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ

รถจ้างเหมา เพ่ือใช้ในการเดินทางไป

ราชการจังหวัดลพบุรี

3,000.00             3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิงท่ัวไป

16 มี.ค.64 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ

รถจ้างเหมา เพ่ือใช้ในการเดินทางไป

ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

7,000.00             7,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิงท่ัวไป

17 มี.ค.64 จ้างจัดท าเอกสารในการจัดอบรม

หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์(อพม.) 

เช่ียวชาญด้านคนพิการ จ านวน 3 รุ่น

12,000.00           12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง           บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด        

 ราคาท่ีเสนอ 12,000.-บาท

         บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด       

  จ านวนเงิน 12,000.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 180/2564 

ลงวันท่ี 25 มี.ค. 64
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หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

18 มี.ค.64 จ้างท าเอกสารในการลงพ้ืนท่ีจัด

กิจกรรมโครงการ "พก.ปันสุขสู่ชุมชน 

ไม่ว่าคุณจะอยู่ท่ีไหน พก.จะตามไป

เย่ียมชุมชนล าชะล่า"

             9,993.80             9,993.80  วิธีเฉพาะเจาะจง         บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด         

ราคาท่ีเสนอ 9,993.80 บาท

        บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด        

  จ านวนเงิน 9,993.80 บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 159/2564 

ลงวันท่ี 3 มี.ค. 64

19 มี.ค.64 ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมหลักสูตร

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์(อพม.) เช่ียวชาญ

ด้านคนพิการ จ านวน 3 รุ่น

11,941.20           11,941.20           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด      บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด    

จ านวนเงิน 11,941.20 บาท

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 58/2564 ลง

วันท่ี 24 มี.ค. 64

20 มี.ค.64 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดอบรม

หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์(อพม.) 

เช่ียวชาญด้านคนพิการ จ านวน 3 รุ่น

12,000.00           12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เทรดด้ิง  

ราคารท่ีเสนอ 12,000.- บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เทรดด้ิง

 จ านวนเงิน 12,000.- บาท

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2564 ลง

วันท่ี 25 มี.ค. 64

21 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ าชาย 

และข้ัวหลอดไฟฟ้า กองคุ้มครอง

สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

10,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิงแอนด์ดี

เวลลอปเมนท์จ ากัด ราคาท่ีเสนอ

9,918.90 บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิงแอนด์ดี

เวลลอปเมนท์จ ากัด จ านวนเงิน 

9,918.90 บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 191/2564 

ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2564

22 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมเก้าอ้ีส านักงาน ห้อง

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. DEP 

WAR ROOM กลุ่มอ านวยการ และ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

14,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง     ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์    

ราคาท่ีเสนอ 14,600.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ จ านวน

เงิน 14,600.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 190/2564 

ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2564



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

23 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ ท่อน้ าห้องน้ า

หญิง - ชาย ช้ัน 1 และช้ัน 3

29,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิงแอนด์ดี

เวลลอปเมนท์จ ากัด จ านวนเงิน 

29,467.80 บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิงแอนด์ดี

เวลลอปเมนท์จ ากัด จ านวนเงิน 

29,467.80 บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 178/2564 

ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2564

24 มี.ค.64 จ้างท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน

คนพิการ

400,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดวิล คอมมูนิเคช่ันส์ จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 400,000.- บาท

บริษัท กู้ดวิล คอมมูนิเคช่ันส์ 

จ ากัด จ านวนเงิน 400,000.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 164/2564 

ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2564

25 มี.ค.64 จ้างขนถ่ายส่ิงปฏิกูลอาคาร ๖๐ ปี 

กรมประชาสงเคราะห์

22,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิงแอนด์ดี

เวลลอปเมนท์จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

22,470.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิงแอนด์ดี

เวลลอปเมนท์จ ากัด จ านวนเงิน 

22,470.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 157/2564 

ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2564

26 มี.ค.64 	 จ้างท าตรายาง จ านวน ๒๕ รายการ 10,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ 

ราคาท่ีเสนอ 10,379.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์

 จ านวนเงิน 10,379.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 158/2564 

ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2564



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

27 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กลุ่มบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

7,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง        ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์      

ราคาท่ีเสนอ 7,400.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ จ านวน

เงิน 7,400.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 156/2564 

ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2564

28 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กลุ่มงานเลขานุการ

นักบริหาร

6,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง        ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์      

 ราคาท่ีเสนอ 6,400.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ จ านวน

เงิน 6,400.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 155/2564 

ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2564

29 มี.ค.64  จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องเก็บเอกสาร

กลุ่มกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,250.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิงแอนด์ดี

เวลลอปเมนท์จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

3,210.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิงแอนด์ดี

เวลลอปเมนท์จ ากัด จ านวนเงิน 

3,210.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 160/2564 

ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2564

30 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมประตูบานเล่ือน ห้องท่ี 

๑ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิง

อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

550.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิงแอนด์ดี

เวลลอปเมนท์จ ากัด จ านวนเงิน 

535.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิงแอนด์ดี

เวลลอปเมนท์จ ากัด จ านวนเงิน 

535.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 166/2564 

ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2564

31 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง

ผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ

ห้องจัดเตรียมอาหาร ช้ัน 3

7,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดยนางสาว

 ศิริวรรณ คุ้มโห้ ราคาท่ีเสนอ 

7,350.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย

นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ จ านวน

เงิน 7,350.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 168/2564 

ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2564

32 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

1,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดยนางสาว

 ศิริวรรณ คุ้มโห้ ราคาท่ีเสนอ 

1,500.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย

นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ จ านวน

เงิน 1,500.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 169/2564 

ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2564



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

33 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กลุ่ม

อ านวยการ

3,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง 		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพ

พลาย เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 

3,745.- บาท

		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพ

พลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน 

3,745.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 170/2564 

ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2564

34 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองโทรสาร 2,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง        ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์      

 ราคาท่ีเสนอ 2,550.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ จ านวน

เงิน 2,550.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 179/2564 

ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2564


