
ล ำดับ

ท่ี

วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 พ.ค.64 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน วัสดุงำนบ้ำนงำน

ครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์

         151,900.00  51,898.- บำท  โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสุรชัย รำคำท่ีเสนอ 151,898.- 

บำท

ร้ำนสุรชัย รำคำท่ีเสนอ 

151,898.- บำท

 รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือ 62/2564 ลงวันท่ี 

19 พ.ค.64

2 พ.ค.64 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระ

บรมรำชินี

           23,000.00  22,970.- บำท  โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสุรชัย รำคำท่ีเสนอ 22,970.- 

บำท

ร้ำนสุรชัย รำคำท่ีเสนอ 22,970.-

 บำท

 รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือ 63/2564 ลงวันท่ี 

28 พ.ค.64

3 พ.ค.64 จ้ำงท ำตรำยำง ของกองยุทธศำสตร์

และแผนงำน

6,000.00 5,232.30 บำท โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เทพเพ็ญวำนิสย์

รำคำท่ีเสนอ 5,232.30 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญวำนิสย์

รำคำท่ีเสนอ 5,232.30 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 211/2564

ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2564

 - 

4 พ.ค.64 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนและซ้ือหมึกปร้ิน

เตอร์ ของกองคุ้มครองสวัสดิภำพ

และพัฒนำคนพิกำร

         200,000.00  199,973.37 บำท โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด รำคำท่ี

เสนอ 199,973.37 บำท

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด รำคำท่ี

เสนอ 199,973.37 บำท

ราคาต ่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 64/2564 ลง

วันท่ี 31 พฤษภำคม 2564

 - 

5 พ.ค.64 จ้ำงซ่อมแซมเต้ำรับไฟฟ้ำ กลุ่ม

อ ำนวยกำร และบริเวณด้ำนหน้ำ

อำคำร 60 ปี กรมประชำสงเครำะห์ 

และจัดเก็บสำยไฟฟ้ำ สำยแลนด์ 

กลุ่มออกแบบสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ

คนพิกำร

9,500.00             9,469.50 บำท โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

บริษัทเจริญชัยมำร์เก็ตต้ิงแอนด์ดี

เวลลอปเมนท์จ ำกัด จ ำนวนเงิน 

9,469.50 บำท

บริษัท เจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด 

จ ำนวนเงิน 9,469.50 บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 206/2564 

ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2564

 - 

6 พ.ค.64 จ้ำงซ่อมแซมอุปกรณ์กล้องวงจรปิด 

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction และ

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ

20,700.00           20,700.- บำท โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์ จ ำนวนเงิน

 20,700.- บำท

ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์ จ ำนวน

เงิน 20,700.- บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 205/2564 

ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2564

 - 

7 พ.ค.64 จ้ำงซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ ของ

ศูนย์บริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนคร

 และศูนย์บริกำรคนพิกำร

กรุงเทพมหำนคร สำขำลำดกระบัง

30,000.00           23,630.- บำท โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด โดยนำงสำว

 ศิริวรรณ คุ้มโห้ จ ำนวนเงิน 

23,630.- บำท

ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด โดย

นำงสำว ศิริวรรณ คุ้มโห้ จ ำนวน

เงิน 23,630.- บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 208/2564 

ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2564

 - 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร



ล ำดับ

ท่ี

วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
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ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

8 พ.ค.64 จ้ำงซ่อมแซมน้ ำร่ัวซึมบริเวณเสำ และ

บันไดทำงข้ึน - ลง ด้ำนหน้ำอำคำร 

60 ปี กรมประชำสงเครำะห์

26,800.00           26,750.- บำท โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ ซัพ

พลำยจ ำกัด จ ำนวนเงิน 26,750.- 

บำท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ ซัพ

พลำยจ ำกัด จ ำนวนเงิน 26,750.-

 บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 207/2564 

ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2564

 - 

9 พ.ค.64 จ้ำงท ำส่ือประชำสัมพันธ์ในโครงกำร

โรงพยำบำลสนำมบ้ำนวิทยำศำสตร์สิ

รินธรเพ่ือคนพิกำร

30,000.00           30,000.- บำท โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูช่ันส์ จ ำกัด

 จ ำนวนเงิน 30,000.- บำท

บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูช่ันส์ 

จ ำกัด จ ำนวนเงิน 30,000.- บำท

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 210/2564 

ลงวันท่ี 21 พฤษภำคม 2564

 - 

10 พ.ค.64 จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 

เพ่ือปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนักจัดกำร

งำนท่ัวไปปฏิบัติงำนประจ ำกลุ่ม

อ ำนวยกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

 2564 (คนท่ี 1) (ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม)

             1,000.00  1,000.- บำท  โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

นำงสำววรรณพร สนศิริ นำงสำววรรณพร สนศิริวงเงินใน

กำรจ้ำง 1,000.-บำท

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 200/2564 

ลงวันท่ี 3 พ.ค 64

11 พ.ค.64 จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 

เพ่ือปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนักจัดกำร

งำนท่ัวไปปฏิบัติงำนประจ ำกลุ่ม

อ ำนวยกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

 2564 (คนท่ี 2) (ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม)

             1,000.00  1,000.- บำท  โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

นำยพรภวิษย์ วงศ์วัฒนำพันธ์ุ นำยพรภวิษย์ วงศ์วัฒนำพันธ์ุ 

วงเงินในกำรจ้ำง 1,000.-บำท

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 201/2564 

ลงวันท่ี 3 พ.ค 64

12 พ.ค.64 จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 

เพ่ือปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนักจัดกำร

งำนท่ัวไปปฏิบัติงำนประจ ำกลุ่ม

อ ำนวยกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

 2564 (คนท่ี 3) (ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม)

             1,000.00  1,000.- บำท  โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

นำยชัยยศ พรหมธิรักษ์ นำยชัยยศ พรหมธิรักษ์ วงเงินใน

กำรจ้ำง 1,000.- บำท

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 202/2564 

ลงวันท่ี 3 พ.ค 64
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

13 พ.ค.64 จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 

เพ่ือปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนักจัดกำร

งำนท่ัวไปปฏิบัติงำนประจ ำกลุ่ม

อ ำนวยกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

 2564 (คนท่ี 4) (ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม)

             1,000.00  1,000.- บำท  โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวศศิธร เสียงดัง นำงสำวศศิธร เสียงดัง วงเงินใน

กำรจ้ำง 1,000.- บำท

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 203/2564 

ลงวันท่ี 3 พ.ค 64

14 พ.ค.64 จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) เพ่ือ

ช่วยปฏิบัติงำนบันทึกข้อมูลในระบบ

สำรบรรณ ปฏิบัติงำนประจ ำกลุ่ม

อ ำนวยกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2564 (ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม)

             1,000.00  1,000.- บำท  โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวธวัลรัตน์ แพเทพย์ นำงสำวธวัลรัตน์ แพเทพย์ วงเงิน

ในกำรจ้ำง 1,000.- บำท

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 204/2564 

ลงวันท่ี 3 พ.ค 64

15 พ.ค.64 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร ของ 

พก. หมำยเลข กง-5864 ปทุมธำนี

44,000.00            43,367.10 บำท  โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ วงเงินในกำรจ้ำง 

43,367.10

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 209/2564 

ลงวันท่ี 19 พ.ค 64

16 พ.ค.64 จ้ำงท่ีปรึกษำพัฒนำระบบฐำนข้อมูล

คนพิกำร เพ่ือยกระดับกำรให้บริกำร

แบบดิจิทัล

       1,200,000.00  1,200,000.- บำท  โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยนเรศวร มหำวิทยำลัยนเรศวร 1,200,000.-

 บำท

 รำคำต่ ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 5/2564   

ลงวันท่ี 19 พ.ค.64


