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1. บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์
เชียล อินเตอร์เนต จ ำกัด

-

2. บริษัท แปซิฟิค 
อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) 
จ ำกัด

-

2 ตค. 62
เช่ำสถำนท่ีเพ่ือจัดเก็บเอกสำรของ
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน

            216,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศุภชัย สุธีรภัทรำนนท์ นำยศุภชัย สุธีรภัทรำนนท์ รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือ 1/2563 ลว 7 
ตค. 62

-

3 ตค. 62

จัดซ้ือกระเป๋ำในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรขับเคล่ือนแผนและแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน พก. สู่กำรปฏิบัติ
 ประจ ำปีงบประมำณ 2563

             70,680.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพำวเวอร์ เทรด ร้ำนพำวเวอร์ เทรด รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือ 9/2563 ลว 22 
ตค. 62

-

4 ตค. 62

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคล่ือนแผน
และแนวทำงกำรด ำเนินงำน พก. สู่
กำรปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

             35,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือ 8/2563 ลว 22 
ตค. 62

-

5 ตค. 62

จ้ำงผลิตเอกสำรประกอบกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรขับเคล่ือนแผนและ
แนวทำงกำรด ำเนินงำน พก. สู่กำร
ปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

             72,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนลี โอ ซ่ำ ร้ำนลี โอ ซ่ำ รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 9/2563 ลว 22 
ตค. 62

-

6 ตค. 62
จ้ำงจัดนิทรรศกำรขับเคล่ือนแผนกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรสู่กำร
ปฏิบัติ

            450,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ำกัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ำกัด

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 10/2563 ลว 24
 ตค. 62

-

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

1 ตค. 62
เช่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 

ประจ ำปี 2563
3,425,000.00         3,422,128.00      วิธี e-bidding

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์
เชียล อินเตอร์เนต จ ำกัด 
จ ำนวน 2,878,800.- บำท

รำคำต่ ำสุด
สัญญำเลขท่ี 2/2563 ลง

วันท่ี 13 ธค. 62
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

7 ตค. 62

จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรเพ่ือติดตำม
แผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
Smile City จ ำนวน 8 จังหวัด

             55,500.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนนีบริกำรน้ ำมันท่ัวไป - - - -

8 ตค. 62

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศในกำร
เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือติดตำม
แผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
Smile City จ ำนวน 8 จังหวัด

             43,200.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ เรืองจำบ นำยปริญญำ เรืองจำบ รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 12/2563 ลว 31
 ตค. 62

-

9 ตค. 62 ซ้ือพวงมำลำ 3,000.00               -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
ร้ำนค้ำท่ัวไป 2,500 บำท - - - -

10 ตค. 62 ซ้ือพวงมำลำ 3,000.00               -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
 ร้ำนค้ำท่ัวไป 2,500 บำท - - - -

11 ตค. 62
จ้ำงเหมำเอกชนท ำควำมสะอำด
อำคำรส ำนักงำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2563

500,000.00            -   วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ทรูวัน จ ำกัด จ ำนวน
เงิน 465,999.01 บำท

บริษัท ทรูวัน จ ำกัด จ ำนวน
เงิน 465,999.01 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 6/2563 
ลงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562

-

12 ตค. 62

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ เพ่ือใช้
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร จังหวัดน่ำน
 จ ำนวน ๒ คัน

12,600.00             -   วิธีเฉพำะเจำะจง
 นำยปริญญำ เรืองจำบ 
จ ำนวนเงิน 12,600.-บำท

 นำยปริญญำ เรืองจำบ 
จ ำนวนเงิน 12,600.-บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี  11/2563
 ลงวันท่ี 29 ตุลำคม 2562 -

13 ตค. 62
จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์รำชกำร
ของ พก. จ ำนวน 13 คัน

500,000.00            -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง

 บริษัท ทิตำรำม คอนซัล
แตนท์ จ ำกัด  เสนอรำคำ 
500,000 บำท

 บริษัท ทิตำรำม คอนซัล
แตนท์ จ ำกัด  เสนอรำคำ 
500,000 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 5/2563 ลงวันท่ี
 15 ต.ค. 62

-

14 ตค. 62
จ้ำงเหมำพนักงำนรักษำควำม
ปลอดภัย       จ ำนวน 6 คน

1,507,000.00         1,507,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง
องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำน
ศึก

องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำน
ศึก       1,500,672.- บำท

 รำคำต่ ำสุด 
สัญญำเลขท่ี 1/2563 ลง
วันท่ี 31 ต.ค.62

-

15 ตค. 62
เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 8 
เคร่ือง

500,000.00            -  วิธีเฉพำะเจำะจง
 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จ ำกัด

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์จี จ ำกัด                
374,400.- บำท

 รำคำต่ ำสุด 
สัญญำเลขท่ี 1/2563 ลง
วันท่ี 17 ต.ค.62

-
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

16 ตค. 62

ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ
ใช้เติมรถตู้ปรับอำกำศจ้ำงเหมำใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีเพ่ือเข้ำร่วมกำร
ประชุมก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมเคร่ืองดึงยีดขำส ำหรับคน
พิกำร

               3,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป
- - - -

17 ตค. 62

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ เพ่ือใช้
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรจังหวัดชลบุรี
 เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมก ำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมเคร่ืองดึงยีด
ขำส ำหรับคนพิกำร

3,600.00               -
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
นำยปริญญำ เรืองจำบ

นำยปริญญำ เรืองจำบ วงเงิน
ในกำรจ้ำง 3,600.-บำท

 รำคำต่ ำสุด 
เลขท่ี 4/2562     ลงวันท่ี

 8 ต.ค. 62
-

18 ตค. 62
ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ
ใช้เติมรถตู้ปรับอำกำศจ้ำงเหมำใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี

               2,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป
- - - -

19 ตค. 62
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ เพ่ือใช้
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรจังหวัดชลบุรี

3,600.00               -
  โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
 นำยปริญญำ เรืองจำบ

นำยปริญญำ เรืองจำบ วงเงิน
ในกำรจ้ำง 3,600.-บำท

 รำคำต่ ำสุด 
เลขท่ี 8/2562     ลงวันท่ี
 18 ต.ค. 62 -

20 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
ช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม 
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพและพัฒนำ
อำชีพคนพิกำร ด้ำนกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำ
ศักยภำพและอำชีพคนพิกำรและศูนย์
ส่งเสริมอำชีพคนพิกำร คนท่ี 1

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเพชรไพลิน 
คล้ิงบัวทอง

นำงสำวเพชรไพลิน 
คล้ิงบัวทอง วงเงินในกำรจัด

จ้ำง 180,000.-บำท

 รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 42/2563 ลว 25 
ตค.62

-
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

21 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมศักยภำพและพัฒนำอำชีพคน
พิกำร ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพคนพิกำร

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์ 
ป้อมเพชร

 นำงสำวกรรณิกำร์ 
ป้อมเพชร วงเงินในกำรจัด

จ้ำง 180,000.-บำท  รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 40/2563
 ลว 25 ตค.62

-

22 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมศักยภำพและพัฒนำอำชีพคน
พิกำร ด้ำนกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำศักยภำพ
และอำชีพคนพิกำรและศูนย์ส่งเสริม
อำชีพคนพิกำร คนท่ี 2

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริพร  คล้ิงบัวทอง  นำงสำวสิริพร  คล้ิงบัวทอง 
วงเงินในกำรจัดจ้ำง 

180,000.-บำท

 รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 43/2563 ลว 25 
ตค.62

-

23 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมศักยภำพและพัฒนำอำชีพคน
พิกำร ด้ำนกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำศักยภำพ
และอำชีพคนพิกำรและศูนย์ส่งเสริม
อำชีพคนพิกำร คนท่ี 3

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจีรศักด์ิ จันทัย  นำยจีรศักด์ิ จันทัยวงเงินใน
กำรจัดจ้ำง 180,000.-บำท

 รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 44/2563 ลว 25 
ตค.62

-

24 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมศักยภำพและพัฒนำอำชีพคน
พิกำร ด้ำนกำรสนับสนุนเว็บไซต์
ตลำดงำนด้ำนคนพิกำรออนไลน์

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์  หมู่สิน  นำยอำทิตย์  หมู่สินวงเงิน
ในกำรจัดจ้ำง 180,000.-บำท

 รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี  45/2563 ลว 25 
ตค.62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

25 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมกำรจัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำรและทุกคนในสังคม 
(คนท่ี 3)

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุวนันท์ เดชกุญชร  นำงสำวสุวนันท์ เดชกุญชร 
วงเงินในกำรจัดจ้ำง 

180,000.-บำท
 รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 25/2563 ลว 25 
ตค.62

-

26 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมกำรจัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำรและทุกคนในสังคม 
คนท่ี 1

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง ว่ำท่ีร้อยตรี กรวัชร  แก้วเนิน  ว่ำท่ีร้อยตรี กรวัชร  แก้ว
เนิน วงเงินในกำรจัดจ้ำง 

180,000.-บำท  รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 23/2563 ลว 25 
ตค.62

-

27 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมกำรจัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำรและทุกคนในสังคม 
(คนท่ี 2)

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพิชญดำ  คะเลรัมย์  นำงสำวพิชญดำ  คะเลรัมย์ 
วงเงินในกำรจัดจ้ำง 

180,000.-บำท  รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 24/2563 ลว 25 
ตค.62

-

28 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมกำรจัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำรและทุกคนในสังคม 
(คนท่ี 4)

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัชวำลย์  สุวรรณำภรณ์  นำยชัชวำลย์  สุวรรณำภรณ์
 วงเงินในกำรจัดจ้ำง 

180,000.-บำท  รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 26/2563 ลว 25 
ตค.62

-

29 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม  โครงกำร
ส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิคนพิกำร (กำร
จัดบริกำรล่ำมภำษำมือ)

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐริกำ  อินทวงศ์  วงเงินในกำรจัดจ้ำง 
180,000.-บำท

 รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 27/2563 ลว 25 
ตค.62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

30 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิและคุ้มครอง
สวัสดิภำพคนพิกำร สนับสนุนกำร
จัดบริกำรผู้ช่วยคนพิกำร

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปริญญำ ประทุมมี  นำงสำวปริญญำ ประทุมมี 
วงเงินในกำรจัดจ้ำง 

180,000.-บำท
 รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 39/2563 ลว 25 
ตค.62

-

31 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมี
ส่วนร่วมขององค์กรด้ำนคนพิกำร และ
เครือข่ำย งำนสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนอำสำสมัครฯ (อพม.) 
ผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนคนพิกำร

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอติชำติ ศรีทอง  นำยอติชำติ ศรีทอง วงเงิน
ในกำรจัดจ้ำง 180,000.-บำท

 รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 41/2563  ลว 25 
ตค.62

-

32 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิคนพิกำร งำน
สนับสนุนศูนย์บริกำรคนพิกำรจังหวัด 
คนท่ี 1

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรัสรินทร์  
ธนำพงษ์ทิพย์

 นำงสำวรัสรินทร์  
ธนำพงษ์ทิพย์ วงเงินในกำร

จัดจ้ำง 180,000.-บำท
 รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 56/2563 ลว 30 
ตค.62

-

33 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิคน
พิกำร งำนสนับสนุนกำรจัดบริกำรคน
พิกำร

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณิชำภัทร  
สุรังสรรค์ศิริ

 นำงสำวณิชำภัทร  
สุรังสรรค์ศิริ วงเงินในกำรจัด

จ้ำง 180,000.-บำท  รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 57/2563  ลว 30 
ตค.62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

34 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิคน
พิกำร งำนสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำร
คนพิกำร

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปรีชำภรณ์  
นิลพัตร์

 นำงสำวปรีชำภรณ์  
นิลพัตร์ วงเงินในกำรจัดจ้ำง 

180,000.-บำท  รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 58/2563  ลว 30 
ตค.62

-

35 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมศักยภำพและพัฒนำอำชีพคน
พิกำร สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรคน
พิกำรระดับชุมชน  (กรุงเทพมหำนคร)

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิรวิทธ์ิ  นำมบุญ  นำยนิรวิทธ์ิ  นำมบุญ วงเงิน
ในกำรจัดจ้ำง 180,000.-บำท

 รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 59/2563  ลว 30 
ตค.62

-

36 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิคนพิกำร และ
เงินสงเครำะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภำพ
คนพิกำร

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ  นำงสำวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ 
วงเงินในกำรจัดจ้ำง 

180,000.-บำท
 รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 60/2563  ลว 30 
ตค.62

-

37 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิคนพิกำร และ
เงินสงเครำะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภำพ
คนพิกำร ด้ำนงำนสนับสนุนกำร
จัดบริกำรคนพิกำร

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวหน่ึงกันยำ  ภู่วิลัย  นำงสำวหน่ึงกันยำ  ภู่วิลัย 
วงเงินในกำรจัดจ้ำง 

180,000.-บำท

 รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 61/2563 ลว 30 
ตค.62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

38 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม โครงกำร
ส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิคนพิกำร และ
เงินสงเครำะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภำพ
คนพิกำร งำนสนับสนุนและบันทึก
ข้อมูลคนพิกำรของศูนย์บริกำร
กรุงเทพมหำนคร

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฎนรี  แก้วเปีย  นำงสำวณัฎนรี  แก้วเปีย 
วงเงินในกำรจัดจ้ำง 

180,000.-บำท

 รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 62/2563 ลว 30 
ตค.62

-

39 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม 
ด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรคนพิกำร
กรุงเทพมหำนครสำขำมีนบุรี

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำพร  
ช ำนำญแทน

 นำงสำวนิภำพร  
ช ำนำญแทน วงเงินในกำรจัด

จ้ำง 180,000.-บำท  รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 63/2563 ลว 30 
ตค.62

-

40 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม  
ด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรคนพิกำร
กรุงเทพมหำนครสำขำสำยไหม

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอัญชิษฐำกรณ์  
วันนิจ

นำงสำวอัญชิษฐำกรณ์  วัน
นิจ วงเงินในกำรจัดจ้ำง 

180,000.-บำท  รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 64/2563 ลว 30 
ตค.62

-

41 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) 
ด ำเนินงำนบริกำรพนักงำนขับรถยนต์
ประจ ำศูนย์บริกำรคนพิกำร
กรุงเทพมหำนคร (ลำดกระบัง)

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ทองอะคล้ำว นำยประเสริฐ  ทองอะคล้ำว 
วงเงินในกำรจัดจ้ำง 

144,000.-บำท  รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 65/2563 ลว 30 
ตค.62

-

42 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) 
ด ำเนินงำนบริกำรพนักงำนขับรถยนต์
ประจ ำศูนย์บริกำรคนพิกำร
กรุงเทพมหำนคร (อ้อมน้อย)

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยคุณำกร  โหมดอ่อน  นำยคุณำกร  โหมดอ่อน 
วงเงินในกำรจัดจ้ำง 

144,000.-บำท  รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 66/2563 ลว 30 
ตค.62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

43 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) 
ด ำเนินงำนบริกำรพนักงำนขับรถยนต์
ประจ ำศูนย์บริกำรคนพิกำร
กรุงเทพมหำนคร (มีนบุรี)

            180,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์  สงคริน  นำยประพันธ์  สงคริน 
วงเงินในกำรจัดจ้ำง 

144000.-บำท  รำคำต่ ำสุด 

เลขท่ี 67/2563 ลว 30 
ตค.62

-

44 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) ช่วย
ปฏิบัติงำนกำรเงินบัญชี และพัสดุ 
ของกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิกำร
คนพิกำร

             15,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวซูไฮรี บันนำ  นำงสำวซูไฮรี บันนำ วงเงิน
ในกำรจัดจ้ำง 15,000.-บำท

 รำคำต่ ำสุด 

 เลขท่ี 68/2563 ลงวันท่ี 
30 ตค.62

-

45 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร
 ช่วยด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
ส่งเสริมกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
(คนท่ี 1)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวฐิติชญำน์ นำมสุโชค

180,000.00 บำท
นำงสำวฐิติชญำน์ นำมสุโชค

180,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
1/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-

46 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร
 ช่วยด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
ส่งเสริมกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
(คนท่ี 2)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวสุวิมล อุดมทรัพย์

180,000.00 บำท
นำงสำวสุวิมล อุดมทรัพย์

180,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
2/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-

47 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร
 ช่วยด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
ส่งเสริมกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
(คนท่ี 3)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวจรัสศรี มีพฤกษ์

180,000.00 บำท
นำงสำวจรัสศรี มีพฤกษ์

180,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
3/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-

48 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร
 ช่วยด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
ส่งเสริมกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
(คนท่ี 4)

            150,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำยพงศธร วัฒนฤกษ์ปรีชำ

150,000.00 บำท
นำยพงศธร วัฒนฤกษ์ปรีชำ

150,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
4/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

49 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร
 ช่วยด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
ส่งเสริมกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
(คนท่ี 5)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวมัชฌิมำ บัวจันทร์

180,000.00 บำท
นำงสำวมัชฌิมำ บัวจันทร์

180,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
5/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-

50 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร
 ช่วยด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
ส่งเสริมกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
(คนท่ี 6)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวพรรณอร ไกรทอง

180,000.00 บำท
นำงสำวพรรณอร ไกรทอง

180,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
6/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-

51 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร
 ช่วยด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
ส่งเสริมกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
(คนท่ี 7)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวนันทิดำ ก่ิงพุดซำ

180,000.00 บำท
นำงสำวนันทิดำ ก่ิงพุดซำ

180,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
7/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-

52 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร
 ช่วยด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
ส่งเสริมกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
(คนท่ี 8)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวจิรำพร บัวสระ

180,000.00 บำท
นำงสำวจิรำพร บัวสระ

180,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
8/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-

53 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร
 ช่วยด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
ส่งเสริมกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
(คนท่ี 9)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำยภำนุวัฒน์ ฤทธ์ิเรืองนำม

180,000.00 บำท
นำยภำนุวัฒน์ ฤทธ์ิเรืองนำม

180,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
9/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

54 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร
 ช่วยด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
ส่งเสริมกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
(คนท่ี 10)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำยสุวัฒน์  สุทธิวิริยะกุล 

180,000.00 บำท
นำยสุวัฒน์  สุทธิวิริยะกุล 

180,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
10/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-

55 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร
 ช่วยด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
ส่งเสริมกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
(คนท่ี 11)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวเบญจพร ศรีสุวรรณ์ 

180,000.00 บำท
นำงสำวเบญจพร ศรีสุวรรณ์ 

180,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
11/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-

56 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร
 ช่วยด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
ส่งเสริมกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
(คนท่ี 12)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำยคมสัน อัญญโพธ์ิ
180,000.00 บำท

นำยคมสัน อัญญโพธ์ิ 
180,000.00 บำท

 รำคำต่ ำสุด 
ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 

12/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562

-

57 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร
 ช่วยด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
ส่งเสริมกำรมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
(คนท่ี 13)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวเรวดี ภูวงษ์ 
180,000.00 บำท

นำงสำวเรวดี ภูวงษ์
180,000.00 บำท

 รำคำต่ ำสุด 
ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 

13/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562

-

58 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีคอมพิวเตอร์ ช่วย
ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำสมรรถนะระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนคนพิกำร (MA)

            216,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำยสิทธิเดช อุดมนำ
216,000.00 บำท

นำยสิทธิเดช อุดมนำ
216,000.00 บำท

 รำคำต่ ำสุด 
ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 

14/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

59 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีนักพัฒนำสังคม ช่วย
ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรขับเคล่ือน
กลไกกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
(คนท่ี 1)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวณัฐกนก ศิริศักด์ิ
ไพบูลย์

180,000.00 บำท

นำงสำวณัฐกนก ศิริศักด์ิ
ไพบูลย์

180,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
15/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-

60 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีนักพัฒนำสังคม ช่วย
ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรขับเคล่ือน
กลไกกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
(คนท่ี 2)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวทิพย์วรรณ ผำกิม

180,000.00 บำท
นำงสำวทิพย์วรรณ ผำกิม

180,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
16/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-

61 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีนักพัฒนำสังคม ช่วย
ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรกำร
ขับเคล่ือนแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำรสู่กำรปฏิบัติ

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวมัทรินทร์ พัฒนำ
กิจกำรเจริญ

180,000.00 บำท

นำงสำวมัทรินทร์ พัฒนำ
กิจกำรเจริญ

180,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
17/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-

62 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
ผู้ช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม ช่วย
ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรส่งเสริม
และสนับสนุนงำนวิชำกำร และวิจัย
ด้ำนคนพิกำร (คนท่ี 1)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวพัชรพร ตุปัต
180,000.00 บำท

นำงสำวพัชรพร ตุปัต
180,000.00 บำท

 รำคำต่ ำสุด 
ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 

18/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562

-

63 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
ผู้ช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม ช่วย
ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรส่งเสริม
และสนับสนุนงำนวิชำกำร และวิจัย
ด้ำนคนพิกำร (คนท่ี 2)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวศรัญญำ ทิพย์อ้ำย

180,000.00 บำท
นำงสำวศรัญญำ ทิพย์อ้ำย

180,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
19/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

64 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีนักสังคมสงเครำะห์ ช่วย
ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรพัฒนำ
กลไกควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนพิกำร 
(คนท่ี 1)

             90,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวปำนทิพย์ แก้วจิตรงำม

90,000.00 บำท

นำงสำวปำนทิพย์ แก้วจิตร
งำม

90,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
20/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-

65 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีนักพัฒนำสังคม ช่วย
ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรพัฒนำ
กลไกควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนพิกำร 
(คนท่ี 2)

            111,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวสุวนันท์ เลิศสุรัตน์

111,000.00 บำท
นำงสำวสุวนันท์ เลิศสุรัตน์

111,000.00 บำท
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
21/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562
-

66 ตค. 62

จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีนักพัฒนำสังคม ช่วย
ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรพัฒนำ
กลไกควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนพิกำร 
(คนท่ี 3)

            111,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำยเจษฎำ เพ็งบุญ
111,000.00 บำท

นำยเจษฎำ เพ็งบุญ
111,000.00 บำท

 รำคำต่ ำสุด 
ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 

22/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลำคม 2562

-

67 ตค. 62

ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม (ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร) จ้ำง
เหมำเอกชนด ำเนินงำนพนักงำนขับ
รถยนต์รำชกำร พก.

             30,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
บริษัท ทิตำรำม คอนซัล

แตนท์ จ ำกัด
บริษัท ทิตำรำม คอนซัล

แตนท์ จ ำกัด
 รำคำต่ ำสุด 

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 1/2563 
ลงวันท่ี 2 ตุลำคม 2562

-

68 ตค. 62

ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร) จ้ำงเหมำเอกชน
ด ำเนินงำนพนักงำนขับรถยนต์
รำชกำรของ พก.

             30,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
บริษัท ทิตำรำม คอนซัล

แตนท์ จ ำกัด
บริษัท ทิตำรำม คอนซัล

แตนท์ จ ำกัด
 รำคำต่ ำสุด 

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 2/2563 
ลงวันท่ี 2 ตุลำคม 2562 -

69 ตค. 62
จ้ำงเหมำบริกำรก ำจัด ปลวก มด หนู 
แมลงสำบ และยุง

            102,720.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
บริษัท ยูนิเพสท จ ำกัด บริษัท ยูนิเพสท จ ำกัด  รำคำต่ ำสุด 

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 3/2563 
ลงวันท่ี 7 ตุลำคม 2562

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

70 ตค. 62
ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสำรและ
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร

            108,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงจิตรำ ศิริสมบูรณ์ลำภ นำงจิตรำ ศิริสมบูรณ์ลำภ  รำคำต่ ำสุด 

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2563 ลง
วันท่ี 7 ตุลำคม 2562

-

71 ตค. 62 ค่ำเช่ำใช้บริกำรผ่ำนดำวเทียม              28,563.48 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ำกัด  รำคำต่ ำสุด 

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2563 ลง
วันท่ี 7 ตุลำคม 2562

-

72 ตค. 62
ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสำรและ
ทรัพย์สินของรำชกำร

             66,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงปิยะวดี พงศ์ไทย นำงปิยะวดี พงศ์ไทย  รำคำต่ ำสุด 

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2563 ลง
วันท่ี 7 ตุลำคม 2562

-

73 ตค. 62
ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสำรและ
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร

             72,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวธนำภำ สำธุพันธ์ุ นำงสำวธนำภำ สำธุพันธ์ุ  รำคำต่ ำสุด 

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2563 ลง
วันท่ี 7 ตุลำคม 2562

-

74 ตค. 62 ค่ำจัดซ้ือหนังสือพิมพ์              32,980.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
บริษัท รุ่งโรฒณ์บริกำร 

(2525) จ ำกัด
บริษัท รุ่งโรฒณ์บริกำร 

(2525) จ ำกัด
 รำคำต่ ำสุด 

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2563 ลง
วันท่ี 7 ตุลำคม 2562

-

75 ตค. 62 ค่ำจัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับบริโภค              99,900.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
หจก. นิพนธ์ มำร์เก็ตต้ิง หจก. นิพนธ์ มำร์เก็ตต้ิง  รำคำต่ ำสุด 

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2563 ลง
วันท่ี 15 ตุลำคม 2562

-

76 ตค. 62
ข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำเอกชน (บุคคล
ธรรมดำ) ช่วยด ำเนินงำนกลุ่มบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

             45,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวจริญญำ สกุลกันต์ นำงสำวจริญญำ สกุลกันต์  รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
25/2563 ลงวันท่ี 25 

ตุลำคม 2562
-

77 ตค. 62

ข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำเอกชน (บุคคล
ธรรมดำ) ช่วยด ำเนินงำนกลุ่มบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลและจัดท ำ
งบประมำณด้ำนกำรบริหำรบุคคล

             45,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวธัญชนก ประสงค์

บัณฑิต
นำงสำวธัญชนก ประสงค์

บัณฑิต
 รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
29/2563 ลงวันท่ี 25 

ตุลำคม 2562
-

78 ตค. 62
ข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำเอกชน (บุคคล
ธรรมดำ) ด ำเนินงำนกลุ่มกำรคลังงำน
ช่วยปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี

             45,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวปัณฑำรีย์ สืบสิงห์ นำงสำวปัณฑำรีย์ สืบสิงห์  รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
30/2563 ลงวันท่ี 25 

ตุลำคม 2562
-

79 ตค. 62
ข้อตกลงกำรจ้ำงเอกชน (บุคคล
ธรรมดำ) ปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ใบส ำคัญ

             45,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวสุมล ศิลโรจน์ นำงสำวสุมล ศิลโรจน์  รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
31/2563 ลงวันท่ี 25 

ตุลำคม 2562
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

80 ตค. 62

ข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำเอกชน (บุคค
ละรรมดำ) เพ่ือปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง
นักจัดกำรงำนท่ัวไป ปฏิบัติงำน
ประจ ำกลุ่มอ ำนวยกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (คนท่ี 1)

             45,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำววรรณพร สนศิริ นำงสำววรรณพร สนศิริ  รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
46/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลำคม 2562
-

81 ตค. 62

ข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำเอกชน (บุคคล
ธรรมดำ) เพ่ือปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง
นักจัดกำรงำนท่ัวไป ปฏิบัติงำน
ประจ ำกลุ่มอ ำนวยกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (คนท่ี 2)

             45,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำยพรภวิษนย์ วงศ์วัฒนำพันธ์ุ

นำยพรภวิษนย์ วงศ์วัฒนำ
พันธ์ุ

 รำคำต่ ำสุด 
ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
47/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลำคม 2562
-

82 ตค. 62
ข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำเอกชน (บุคคล
ธรรมดำ) ปฏิบัติงำนด้ำนส่ือสำรองค์กร

             57,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวคนึงนิจ ศรทรง นำงสำวคนึงนิจ ศรทรง  รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
48/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลำคม 2562
-

83 ตค. 62
ข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำเอกชน (บุคค
ละรรมดำ) เจ้ำหน้ำท่ีเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์ คนท่ี 3

             45,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำยกันตเมศฐ์ กิตติศักด์ิบุญภำ

นำยกันตเมศฐ์ กิตติศักด์ิบุญ
ภำ

 รำคำต่ ำสุด 
ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
49/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลำคม 2562
-

84 ตค. 62

ข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำเอกชน (บุคค
ละรรมดำ) เพ่ือปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง
นักจัดกำรงำนท่ัวไป ปฏิบัติงำน
ประจ ำกลุ่มอ ำนวยกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (คนท่ี 3)

             45,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำยชัยยศ พรหมธิรักษ์ นำยชัยยศ พรหมธิรักษ์  รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
50/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลำคม 2562
-

85 ตค. 62
ข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำเอกชน (บุคค
ละรรมดำ) เจ้ำหน้ำท่ีเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์ คนท่ี 1

             45,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำยยุทธนำ ภระมรทัต นำยยุทธนำ ภระมรทัต  รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
51/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลำคม 2562
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

86 ตค. 62
ข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำเอกชน (บุคค
ละรรมดำ) ปฏิบัติงำนด้ำนกำรผลิต
ส่ือประชำสัมพันธ์

             51,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำยณัฐดนัย เลิศเจริญสกุล นำยณัฐดนัย เลิศเจริญสกุล  รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
52/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลำคม 2562
-

87 ตค. 62
ข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำเอกชน (บุคค
ละรรมดำ) ปฏิบัติงำนด้ำนกำรผลิต
ส่ือประชำสัมพันธ์ คนท่ี 2

             45,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวนันทิชำ ฤทธ์ิวิศรุต นำงสำวนันทิชำ ฤทธ์ิวิศรุต  รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
53/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลำคม 2562
-

88 ตค. 62

ข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำเอกชน (บุคคล
ธรรมดำ) ด ำเนินกำรตรวจสอบ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำร
กำรควบคุมภำยใน

             90,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์ นำงนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์  รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
54/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลำคม 2562
-

89 ตค. 62

ข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำเอกชน (บุคค
ละรรมดำ) ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุม
 ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม 
บ ำรุง รักษำวัสดุ ครุภัณฑ์ อำคำร
สถำนท่ี และงำนสำรบรรณ

             45,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำยวรินทร สร้อยสุข นำยวรินทร สร้อยสุข  รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
55/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลำคม 2562
-

90 ตค. 62

ข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำเอกชน (บุคค
ละรรมดำ) ด ำเนินงำนโครงกำร
พัฒนำประสิทิภำพในกำรบริหำร
รำชกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริม
กำรด ำเนินงำนปรับปรุงประสิทธิภำพ
ของส่วนรำชกำร

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวภิญรัชต์ สุทธิ นำงสำวภิญรัชต์ สุทธิ  รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
69/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลำคม 2562
-

91 ตค. 62

ข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำเอกชน (บุคค
ละรรมดำ) ด ำเนินงำนโครงกำร
พัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำร
รำชกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำ
ประสิทิภำพในกำรบริหำรรำชกำร

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
นำงสำวกัญจะ ป่ีน้อย นำงสำวกัญจะ ป่ีน้อย  รำคำต่ ำสุด 

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 
70/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลำคม 2562
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

92 พย. 62
เช่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 
ประจ ำปี 2563

3,425,000.00         3,425,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์
เชียล อินเตอร์เนต จ ำกัด

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์
เชียล อินเตอร์เนต จ ำกัด

รำคำต่ ำสุด สัญญำเลขท่ี 2/2563 ลว. 
13 ธค. 62

-

93 พย. 62

จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม
คณะท ำงำนพิจำรณำกล่ันกรอง
งำนวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร คร้ัง
ท่ี 4/2562

               6,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง กิจทวีทรัพย์ กิจทวีทรัพย์

รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 15/2563 
ลว. 18 พย. 62 -

94 พย. 62
จัดซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรในกำรจัดงำน
วันคนพิกำรสำกล ประจ ำปี 2562

            117,600.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2563 
ลว. 28 พย. 62

-

95 พย. 62
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดงำนวัน
คนพิกำรสำกล ประจ ำปี 2562

             80,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2563 

ลว. 26 พย. 62
-

96 พย. 62
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงในกำรจัดงำน
วันคนพิกำรสำกล ประจ ำปี 2562

               9,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำญวิทย์ รอดบวบ นำยชำญวิทย์ รอดบวบ

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 28/2563 
ลว. 26 พย. 62 -

97 พย. 62
จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนใน
กำรจัดงำนวันคนพิกำรสำกล ประจ ำปี
 2562

               7,500.00 - - สถำนนีบริกำรน้ ำมันท่ัวไป - - - -

98 พย. 62
จ้ำงจัดท ำโล่ในกำรจัดงำนวันคนพิกำร
สำกล ประจ ำปี 2562

            450,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เพำเวอร์ โชว์ จ ำกัด บริษัท เพำเวอร์ โชว์ จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 35/2563 
ลว. 28 พย. 62

-

99 พย. 62
จ้ำงตกแต่งสถำนท่ีในกำรจัดงำนวัน
คนพิกำรสำกล ประจ ำปี 2562

            500,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เพำเวอร์ โชว์ จ ำกัด บริษัท เพำเวอร์ โชว์ จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 45/2563 
ลว. 29 พย. 62

-

100 พย. 62
จ้ำงผลิตหนังสือคนพิกำรต้นแบบ/สูจิ
บัตรในกำรจัดงำนวันคนพิกำรสำกล 
ประจ ำปี 2562

245,000.00            - วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 29/2563 
ลว. 26 พย. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

101 พย. 62
จ้ำงพิมพ์คู่มือเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับคนพิกำรในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ

400,000.00            - วิธีเฉพำะเจำะจง  บริษัท เพำเวอร์ โชว์ จ ำกัด  บริษัท เพำเวอร์ โชว์ จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 31/2563 
ลว. 26 พย. 62

-

102 พย. 62
จ้ำงวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน
สถำนกำรณ์สตรีพิกำร

500,000.00            - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว นำงสำวทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 30/2563 
ลว. 26 พย. 62

-

103 พย. 62

จ้ำงจัดพิมพ์เอกสำรประกอบกำรช้ีแจง
เสนอต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 สภำ
ผู้แทนรำษฎร

11,000.00             - วิธีเฉพำะเจำะจง  บริษัท ลี โอ ซ่ำ จ ำกัด  บริษัท ลี โอ ซ่ำ จ ำกัด

รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 49/2563 
ลว. 29 พย. 62

-

104 พย. 62
จัดซ้ือบัตรประจ ำตัวคนพิกำรแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

1,500,000.00         1,500,000.00       e-bidding - - - - -

105 พย. 62
จ้ำงจัดเก็บข้อมูลคนพิกำรใน
สถำนกำรณ์ภัยพิบัติ

1,000,000.00         1,000,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยสวนดุสิต มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
รำคำต่ ำสุด

- -

106 พย. 62
จ้ำงจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 
2563-2565

1,000,000.00         1,000,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
รำคำต่ ำสุด

- -

107 พย. 62

ซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรส ำหรับผู้เข่ำ
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง 
ทบทวนแผนปฏิบัติกำร 5 ปี ตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำล่ำมภำษำมือ 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)

             10,650.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้ำนพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในกำรซ้ือ 10,650.-บำท

รำคำต่ ำสุด

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2563
ลงวันท่ี 14 พ.ย.63 -

108 พย. 62

ซ้ือวัสดุท่ีใช้ในกำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เร่ือง ทบทวนแผนปฏิบัติ
กำร 5 ปี ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ล่ำมภำษำมือ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 -
 2564)

7,100.00               -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด
บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
วงเงินในซ้ือ 7,090.89บำท

รำคำต่ ำสุด

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2563 
 ลงวันท่ี 14 พ.ย.62 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

109 พย. 62

ซ้ือวัสดุในกำรจัดอบรมหลักสูตร
อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำม
ม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) เช่ียวชำญ
ด้ำนคนพิกำร จ ำนวน 4 รุ่น

             71,904.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด
บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
วงเงินในซ้ือ 71,904.-บำท

รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2563 
ลงวันท่ี 22 พ.ย.62 -

110 พย. 62

ซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรในกำรจัดอบรม
หลักสูตรอำสำสมัครพัฒนำสังคมและ
ควำมม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 
เช่ียวชำญด้ำนคนพิกำร จ ำนวน 4 รุ่น

72,000.00             -  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้ำนพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในกำรซ้ือ 72,000.-บำท

รำคำต่ ำสุด

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  14/2563
 ลงวันท่ี 14 พ.ย.63

-

111 พย. 62

จ้ำงจัดท ำเอกสำรในกำรจัดประชุม
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรจัด
สวัสดิกำรให้แก่คนพิกำรและผู้ดูแล
คนพิกำรคร้ังท่ี 2/2562

               3,000.00

-

  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัดวงเงินใน
กำรจ้ำง 2,407.50.-บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2563   
 ลงวันท่ี 8 พ.ย. 62

-

112 พย. 62

จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร เร่ือง ทบทวน
แผนปฏิบัติกำร 5 ปี ตำมยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำล่ำมภำษำมือ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2560 - 2564)

             10,650.00

-

  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัดวงเงินใน
กำรจ้ำง 10,635.80 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2563  
ลงวันท่ี 14 พ.ย. 62

-

113 พย. 62

จัดท ำเอกสำรในกำรจัดอบรม
หลักสูตรอำสำสมัครพัฒนำสังคมและ
ควำมม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 
เช่ียวชำญด้ำนคนพิกำร จ ำนวน 4 รุ่น

             72,000.00

-

  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัดวงเงินใน
กำรจ้ำง 72,000 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2563   
 ลงวันท่ี 14 พ.ย. 62

-

114 พย. 62

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ
ของ พก. จ านวน 13 คัน 
ประจ าเดือนธันวาคม 2562-เดือน
มกราคม 2563 ประจ าเดือน 2563

            500,000.00

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ทิตำรำม คอนซัล
แตนท์ จ ำกัด  เสนอรำคำ 
500,000 บำท

บริษัท ทิตำรำม คอนซัล
แตนท์ จ ำกัด  เสนอรำคำ 
500,000 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง 36/2563 ลง
วันท่ี 28 พ.ย. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

115 พย. 62
จ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ

            300,000.00
-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด เสนอราคา 
297,995.-บาท

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด เสนอราคา 
297,995.-บาท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง 25/2563 ลง
วันท่ี 22 พ.ย. 62 -

116 พย. 62
จ้างจัดท าคู่มือฟ้ืนฟูเยียวยาคนพิการ
ในสถานการณ์ภัยพิบัติ

            250,000.00
-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

นางสาวอทิตา พรหมสุนทร 
เสนอราคา 250,000 บาท

นางสาวอทิตา พรหมสุนทร 
เสนอราคา 250,000 บาท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง 33/2563 ลง
วันท่ี 27 พ.ย. 62 -

117 พย. 62
จ้ำงซ่อมแซมท่อน้ ำฝน ฝ้ำเพดำน 
และผนังห้องเก็บเอกสำร อำคำร 60 
ปี กรมประชำสงเครำะห์

32,000.00             
-

 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์เตอร์
 ซัพพลำย จ ำกัด จ ำนวนเงิน 

3,1030.-บำท

บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์
เตอร์ ซัพพลำย จ ำกัด จ ำนวน

เงิน 3,1030.-บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 34/2563
 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกำยน 
2562

-

118 พย. 62

จ้ำงซ่อมแซมตู้บ้ิวอิน วอลเปเปอร์ 
และซ่อมเปล่ียนผ้ำม่ำนห้อง
ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

112,800.00            

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์เตอร์
 ซัพพลำย จ ำกัด จ ำนวนเงิน 

112,800.-บำท

บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์
เตอร์ ซัพพลำย จ ำกัด จ ำนวน

เงิน 112,800.-บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี  23/2563
 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 
2562 -

119 พย. 62

จ้ำงตรวจเช็คระบบสัญญำณ และ
ย้ำยหมำยเลขโทรศัพท์พร้อมเดิน
สำยโทรศัพท์

3,300.00               

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 3,210.- บำท

บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 3,210.- บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี  27/2563
 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกำยน 
2562 -

120 พย. 62

จ้ำงพ่นยำฆ่ำเช้ือโรคส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม อำคำร 60 ปี กรม
ประชำสงเครำะห์

13,000.00             

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 12,840.- บำท

บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 12,840.- บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี  26/2563
 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกำยน 
2562 -

121 พย. 62
ค่ำจ้ำงซ่อมแซมลิฟต์              28,000.00

-
 โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

หสม. วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 
รำคำท่ีเสนอ 27,820 บำท

หสม. วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 
รำคำท่ีเสนอ 27,820 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง 19/2563 ลว 20
 พ.ย. 62 -

122 พย. 62
จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำน
ทำงพิเศษเพ่ือใช้ในกำรเดินทำงไป
รำชกำร จ.ลพบุรี

               3,600.00
-

 โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

นำยปริญญำ  เรืองจำบ รำคำ
ท่ีเสนอ 3,600 บำท

นำยปริญญำ  เรืองจำบ 
รำคำท่ีเสนอ 3,600 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง 18/2563 ลว 20
 พ.ย. 62 -

123 พย. 62
ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือ
ส ำหรับเติมรถตู้เพ่ือใช้ในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร จ.ลพบุรี

               4,000.00
-

 โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนค้ำบริกำรท่ัวไป รำคำท่ี
เสนอ 4,000 บำท

ร้ำนค้ำบริกำรท่ัวไป รำคำท่ี
เสนอ 4,000 บำท

รำคำต่ ำสุด -
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

124 พย. 62

จ้ำงซ่อมแซมประตูอลูมิเนียมกระจก
บำนเล่ือน ช้ัน 4 และไกด์ประตูศูนย์
ปฏิบัติกำร พก. Dep War Room

               3,800.00

-

 โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 3,745 บำท

บริษัท เจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด
 รำคำท่ีเสนอ 3,745 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง 32/2563 ลว 26
 พ.ย. 62

-

125 พย. 62
จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำน
ทำงพิเศษเพ่ือใช้ในกำรเดินทำงไป
รำชกำร จ.ขอนแก่น

               7,200.00
-

 โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

นำยปริญญำ  เรืองจำบ รำคำ
ท่ีเสนอ 7,200 บำท

นำยปริญญำ  เรืองจำบ 
รำคำท่ีเสนอ 7,200 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง 44/2563 ลว 29
 พ.ย. 62 -

126 พย. 62
ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือ
ส ำหรับเติมรถตู้เพ่ือใช้ในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร จ.ขอนแก่น

               6,000.00
-

 โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนค้ำบริกำรท่ัวไป รำคำท่ี
เสนอ 6,000 บำท

ร้ำนค้ำบริกำรท่ัวไป รำคำท่ี
เสนอ 6,000 บำท

รำคำต่ ำสุด -
-

127 พย. 62
ค่ำจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ 
พก. หมำยเลขทะเบียน ฮฉ-850 กทม.

             15,681.92
-

 โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ 
จ ำกัด

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง 40/2563 ลว 29
 พ.ย. 62 -

128 ธค. 62
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2563

154,340.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/2563 

ลว. 11 ธค. 62
-

129 ธค. 62
จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรจังหวัดระยอง

12,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนนีบริกำรน้ ำมันท่ัวไป - - - -

130 ธค. 62
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ

7,200.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อำรียะกิจทัวร์ หจก.อำรียะกิจทัวร์
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 55/2563 
ลว. 18 ธค. 62

-

131 ธค. 62

จ้ำงปฏิบัติเพ่ิมเติม (ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร) จ้ำง
เหมำเอกชนด ำเนินงำนพนักงำนขับ
รถยนต์รำชกำร พก.

             30,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ทิตำรำม คอนซัล
แทนท์ จ ำกัด

บริษัท ทิตำรำม คอนซัล
แทนท์ จ ำกัด

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 46/2563 
ลว. 2 ธค. 62 -

132 ธค. 62

จ้ำงปฏิบัติเพ่ิมเติม (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร) จ้ำงเหมำเอกชน
ด ำเนินงำนพนักงำนขับรถยนต์
รำชกำร พก.

             30,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ทิตำรำม คอนซัล
แทนท์ จ ำกัด

บริษัท ทิตำรำม คอนซัล
แทนท์ จ ำกัด

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 47/2563 
ลว. 2 ธค. 62 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

133 ธค. 62
ค่ำจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองแปลงสัญญำณ
ภำพ ATLONA

43,200                    -
โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
บริษัท ธนสำร ซิสเต็มส์ จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 43,121 บำท

บริษัท ธนสำร ซิสเต็มส์ จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 43,121 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 52/2563 ลว 13 

ธ.ค. 62 -

134 ธค. 62
ค่ำจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศและ
ร้ืนถอนเคร่ืองปรับอำกำศ

40,700                    - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ร้ำน เค แอนด์ ที เทรด รำคำท่ี
เสนอ 40,630 บำท

ร้ำน เค แอนด์ ที เทรด รำคำท่ี
เสนอ 40,630 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง 53/2563 ลว 17 
ธ.ค. 62 -

135 ธค. 62 จ้ำงซ่อมแซมลิฟต์ 19,800                    - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

หสม. วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง รำคำ
ท่ีเสนอ 19,795 บำท

หสม. วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 
รำคำท่ีเสนอ 19,795 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง 62/2563 ลว 3 
ม.ค. 63 -

136 ธค. 62 จ้ำงท ำตรำยำง 9,095                     -
โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญวำ
นิสย์ รำคำท่ีเสนอ9,095 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญวำ
นิสย์ รำคำท่ีเสนอ9,095 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 61/2563 ลว 3 

ม.ค. 63 -

137 ธค. 62 จ้ำงขนย้ำยเอกสำร 14,000                    -
โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลำยจ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
13,910 บำท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลำยจ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
13,910 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 63/2563 ลว 3 

ม.ค.63 -

138 ธค. 62
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนเเละหมึกปร้ินเตอร์             250,000.00

-
โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง เสนอรำคำ 
249,430.91 บำท

ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง เสนอรำคำ 
249,430.91 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือ 27/2563 ลงวันท่ี
 9 มกรำคม 63 -

139 ธค. 62 จัดซ้ือวัสดุประกอบกำรจัดพิธีลงนำม
บันทึกควำมเข้ำใจโครงกำรทันตกรรม
เพ่ือผู้ใช้บริกำรในควำมอุปกำระ

               1,000.00

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง เสนอรำคำ 
909.50 บำท

ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง เสนอรำคำ 
909.50 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือ 19/2563 ลงวันท่ี
 11 ธันวำคม 62

-

140 ธค. 62

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำร
ประชุม เพ่ือใช้ในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรถอดบทเรียนคนพิกำรใน
สถำนกำรณ์ภัยพิบัติ

             30,000.00

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด  
เสนอรำคำ 29,178.90 บำท

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด  
เสนอรำคำ 29,178.90 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือ 23/2563 ลงวันท่ี
 13 ธันวำคม 62

-

141 ธค. 62

จัดซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำร เพ่ือใช้ใน
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอด
บทเรียนคนพิกำรในสถำนกำรณ์ภัย
พิบัติ

             34,200.00

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนพำวเวอร์ เทรด เสนอ
รำคำ 34,200 บำท

ร้ำนพำวเวอร์ เทรด เสนอ
รำคำ 34,200 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือ 22/2563 ลงวันท่ี
 13 ธันวำคม 62

-

142 ธค. 62
จ้ำงจัดท ำป้ำยช่ือผู้เช่ียวชำญด้ำนกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำร

2,800.00               -  วิธีเฉพำะเจำะจง
 บริษัท กิตติโฆษณำ จ ำกัด 
จ ำนวนเงิน 2,782.- บำท

 บริษัท กิตติโฆษณำ จ ำกัด 
จ ำนวนเงิน 2,782.- บำท

รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 48/2563
 ลงวันท่ี 3 ธันวำคม 2562

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

143 ธค. 62 จ้ำงซ่อมเปล่ียน Adapter Sony                2,500.00 -   วิธีเฉพำะเจำะจง
บ๊ิก เทรดด้ิง จ ำนวนเงิน 

2,407.50.-บำท
บ๊ิก เทรดด้ิง จ ำนวนเงิน 

2,407.50.-บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี  60/2563
 ลงวันท่ี 26 ธันวำคม 2562

-

144 ธค. 62
จ้ำงตรวจเช็คระบบสัญญำณ และ
ย้ำยหมำยเลขโทรศัพท์พร้อมเดิน
สำยโทรศัพท์

3,300.00               -   วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 3,210.- บำท

บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 3,210.- บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี  27/2563
 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกำยน 
2562

-

145 ธค. 62

จ้ำงซ่อมแซมตัวหนอนฟุตบำท
ด้ำนหน้ำศูนย์บริกำรกรุงเทพมหำนคร 
และซ่อมแซมฝ้ำเพดำน อำคำร ๖๐ ปี
 กรมประชำสงเครำะห์

             71,100.00 -   วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์เตอร์
 ซัพพลำย จ ำกัด จ ำนวนเงิน 

71,048.-บำท

บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์
เตอร์ ซัพพลำย จ ำกัด จ ำนวน

เงิน 71,048.-บำท

รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี  57/2563
 ลงวันท่ี 20 ธันวำคม 2562

-

146 ธค. 62
จ้ำงเหมำเอกชนท ำควำมสะอำด
อำคำรส ำนักงำน จ ำนวน 3 เดือน 
(เดือนมกรำคม - เดือนมีนำคม 2563)

500,000.00            -   วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ทรูวัน จ ำกัด จ ำนวน

เงิน 465,999.01 บำท
บริษัท ทรูวัน จ ำกัด จ ำนวน

เงิน 465,999.01 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 58/2563
 ลงวันท่ี 20 ธันวำคม 2562 -

148 มค. 63 จ้ำงจัดพิมพ์เอกสำรรับรองควำมพิกำร 430,800.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เทพเพ็ญวำนิสย์ หจก. เทพเพ็ญวำนิสย์ รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 84/2563
 ลว. 21 มค. 63

-

149 มค. 63
จ้ำงตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

58,850.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทรูคอนเน็คท์ จ ำกัด บริษัท ทรูคอนเน็คท์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 88/2563
 ลว. 23 มค. 63

-

150 มค. 63
จ้ำงท ำเอกสำรคู่มือกำรติดตำม
โครงกำรในภำพรวมของ พก. 
ประจ ำปี 2563

             30,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง กิจทวีทรัพย์ กิจทวีทรัพย์ รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 98/2563
 ลว. 30 มค. 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

151 มค. 63

จ้ำงท ำเอกสำรแนะน ำตัวผู้สมัคร
โครงกำรรณรงค์หำเสียงเลือกต้ัง
สมำชิกคณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิคน
พิกำรส ำหรับผู้แทนประเทศไทย สมัย
ท่ี 1

             17,500.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เพำเวอร์โชว์ จ ำกัด บริษัท เพำเวอร์โชว์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 91/2563
 ลว. 28 มค. 63

-

152 มค. 63

จ้ำงท ำส่ือประชำสัมพันธ์โครงกำร
รณรงค์หำเสียงเลือกต้ังสมำชิก
คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร
ส ำหรับผู้แทนประเทศไทย สมัยท่ี 1

17,900                    - วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด

รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 90/2563
 ลว. 28 มค. 63 -

153 มค. 63

จ้ำงท ำส่ือวิดิทัศน์โครงกำรรณรงค์หำ
เสียงเลือกต้ังสมำชิกคณะกรรมกำรว่ำ
ด้วยสิทธิคนพิกำรส ำหรับผู้แทนประเทศ
ไทย สมัยท่ี 1

116,600                  - วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท โฟร์ เซเว่นทีน คอน
แทนท์ เน็ตเวิร์ค โซลูช่ัน จ ำกัด

บริษัท โฟร์ เซเว่นทีน คอน
แทนท์ เน็ตเวิร์ค โซลูช่ัน จ ำกัด

รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 97/2563
 ลว. 29 มค. 63

-

154 มค. 63

ซ้ือของท่ีระลึกโครงกำรรณรงค์หำเสียง
เลือกต้ังสมำชิกคณะกรรมกำรว่ำด้วย
สิทธิคนพิกำรส ำหรับผู้แทนประเทศไทย 
สมัยท่ี 1

348,000                  - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจักรพงษ์ สมบุญ นำยจักรพงษ์ สมบุญ รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2563 
ลว. 28 มค. 63

-

155 มค. 63

จ้ำงท ำเอกสำรในกำรประชุมวิพำกษ์กำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนศูนย์เรียนรู้
นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 
2563-2567

17,600                    - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 100/2563
 ลว. 31 มค. 63 -

156 มค. 63

ซ้ือกระเป๋ำเอกสำรในกำรประชุมวิพำกษ์
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนศูนย์
เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 
2563-2567

16,500                    - วิธีเฉพำะเจำะจง กิจทวีทรัพย์ กิจทวีทรัพย์ รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 34/2563 
ลว. 30 มค. 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

157 มค. 63

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศในกำร
ประชุมวิพำกษ์กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรด้ำนศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 2563-2567

               5,400.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ เรืองจำบ นำยปริญญำ เรืองจำบ รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 103/2563
 ลว. 31 มค. 63

-

158 มค. 63

ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนในกำร
ประชุมวิพำกษ์กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรด้ำนศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 2563-2567

               3,300.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนนีบริกำรน้ ำมันท่ัวไป - - - -

159 มค. 63

ซ้ือวัสดุในกำรประชุมวิพำกษ์กำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนศูนย์เรียนรู้
นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 
2563-2567

             26,500.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2563 
ลว. 30 มค. 63

-

160 มค. 63
จัดซ้ือหมึกพิมพ์บัตรประจ ำคนพิกำร

            500,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อีซ่ี พลัส จ ำกัด บริษัท อีซ่ี พลัส จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2563 
ลว. 30 มค. 63

-

162 มค. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน ฮจ-8375 กทม.

               6,133.24 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันเซลล์ จ ำกัด
บริษัท สยำมนิสสันเซลล์ 
จ ำกัด

รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 72/2563
 ลว. 9 มค. 63

-

163 มค. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน ฮต-7596 กทม.

37,564.49             - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันเซลล์ จ ำกัด
บริษัท สยำมนิสสันเซลล์ 
จ ำกัด

รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 73/2563
 ลว. 9 มค. 63

-

164 มค. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน ฌอ-2330 กทม.

19,370.21             - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุพระนคร จ ำกัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 76/2563
 ลว. 16 มค. 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

165 มค. 63
จัดจ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน ๑๓ รำยกำร                5,000.00

-
โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ เสนอรำคำ 4,665.20
 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ เสนอรำคำ 4,665.20
 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 85/2563 ลง
วันท่ี 21 มกรำคม 63 -

167 มค. 63

จ้ำงท ำโล่ประกำศเกียรติคุณในกำรจัด
โครงกำรประกำศเกียรติคุณเยำวชน
พิกำรไทยท่ีได้รับรำงวัลจำกกำร
แข่งขันควำมท้ำทำยทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับสำกล ประจ ำปี 
๒๕๖๒

13,600.-บำท 

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

นำยจักรพงษ์ สมบุญ เสนอ
รำคำ 13,600.-บำท

นำยจักรพงษ์ สมบุญ เสนอ
รำคำ 13,600.-บำท

รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง 74/2563 ลง
วันท่ี 9 มกรำคม 63

-

168 มค. 63

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563

             80,000.00

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
เสนอรำคำ 79,886.20 บำท

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
เสนอรำคำ 79,886.20 บำท

รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือ 30/2563 ลงวันท่ี
 15 มกรำคม 63

-

169 มค. 63
จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำน
ทำงพิเศษเพ่ือใช้ในกำรไปรำชกำร
จังหวัดขอนแก่น จ ำนวน ๑ คัน

             12,600.00 -
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ 

ทัวร์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในกำรจ้ำง 

12,600.- บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 77/2563 
ลงวันท่ี 16 ม.ค. 63 -

170 มค. 63

จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำน
ทำงพิเศษเพ่ือใช้ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
จ ำนวน ๑ คัน

             12,600.00 -
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ 

ทัวร์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในกำรจ้ำง 

12,600.- บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 104/2563
 ลงวันท่ี 31 ม.ค. 63

-

171 มค. 63
ซ้ือวัสดุในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
ช่วยเหลือคนพิกำรในภำวะวิกฤต

               7,000.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภำสะ เท

รดด้ิง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภำสะ เท
รดด้ิง วงเงินในกำรจ้ำง 

5,500.- บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2563  
 ลงวันท่ี 9 ม.ค. 63 -

172 มค. 63

ซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรในกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ปฏิบัติงำนช่วยเหลือคนพิกำรใน
ภำวะวิกฤต

               5,500.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภำสะ เท

รดด้ิง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภำสะ เท
รดด้ิง วงเงินในกำรจ้ำง 

5,500- บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2563  
 ลงวันท่ี 9 ม.ค. 63 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

173 มค. 63

จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ปฏิบัติงำนช่วยเหลือคนพิกำรใน
ภำวะวิกฤต

5,500.00               -
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัดวงเงินใน
กำรจ้ำง 5,500-บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 75/2563 
 ลงวันท่ี 9 ม.ค. 63 -

174 มค. 63
จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำน
ทำงพิเศษเพ่ือใช้ในกำรไปรำชกำร
จังหวัดขอนแก่น จ ำนวน ๑ คัน

             12,600.00 -
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ 

ทัวร์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในกำรจ้ำง 

12,600.- บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 77/2563  
 ลงวันท่ี 16 ม.ค. 63 -

175 มค. 63

จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำน
ทำงพิเศษเพ่ือใช้ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
จ ำนวน ๑ คัน

             12,600.00 -
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ 

ทัวร์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในกำรจ้ำง 

12,600.- บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 104/2563
 ลงวันท่ี 31 ม.ค. 63

-

176 มค. 63
จัดจ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน ๑๓ รำยกำร                5,000.00

-
โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ เสนอรำคำ 4,665.20
 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ เสนอรำคำ 4,665.20
 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 85/2563 ลง
วันท่ี 21 มกรำคม 63 -

177 มค. 63 จ้ำงศึกษำแผนแม่บทผังวิสัยทัศน์ย่ำน
กำรเรียนรู้ด้ำนคนพิกำร ในพ้ืนท่ี
อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

         1,500,000.00       1,500,000.00 โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

- -

รำคำต่ ำสุด

 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

-

178 มค. 63

จ้ำงท ำโล่ประกำศเกียรติคุณในกำรจัด
โครงกำรประกำศเกียรติคุณเยำวชน
พิกำรไทยท่ีได้รับรำงวัลจำกกำร
แข่งขันควำมท้ำทำยทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับสำกล ประจ ำปี 
๒๕๖๒

13,600.-บำท 

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

นำยจักรพงษ์ สมบุญ เสนอ
รำคำ 13,600.-บำท

นำยจักรพงษ์ สมบุญ เสนอ
รำคำ 13,600.-บำท

รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง 74/2563 ลง
วันท่ี 9 มกรำคม 63

-

179 มค. 63

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563

             80,000.00

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
เสนอรำคำ 79,886.20 บำท

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
เสนอรำคำ 79,886.20 บำท

รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือ 30/2563 ลงวันท่ี
 15 มกรำคม 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

180 มค. 63
จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
 จ ำนวน 3 รำยกำร

14,800.00             -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
บริษัท ธนสำร ซิสเต็มส์ จ ำกัด
 รำคำท่ีเสนอ 14,712.50 บำท

บริษัท ธนสำร ซิสเต็มส์ 
จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
14,712.50 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 71/2563 ลว 8 
ม.ค. 63

-

181 มค. 63
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม
เน่ืองในงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ
ประจ ำปี ๒๕๖๓

150,000.00            -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เจ พี วัน คอนซัล
แทนท์ จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 

149,907 บำท

บริษัท เจ พี วัน คอนซัล
แทนท์ จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 

149,907 บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือ 26/2563  ลว 8 
ม.ค. 63

-

182 มค. 63 จ้ำงซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ำส่องสว่ำง 2,900.00               -
 โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอป เมนท์ จ ำกัด
 รำคำท่ีเสนอ 2,846.20 บำท

บริษัท เจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอป เมนท์ 

จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 2,846.20
 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 86/2563 ลว 21
 ม.ค. 63

-

183 กพ. 63

จัดซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรในกำรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำม
พร้อมส ำหรับคนพิกำรในสถำนกำรณ์
ภัยพิบัติ

50,400.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนเดช ทองดีเลิศ นำยธนเดช ทองดีเลิศ รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือ 35/2563 ลงวันท่ี
 11 กพ. 63

-

184 กพ. 63

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำม
พร้อมส ำหรับคนพิกำรในสถำนกำรณ์
ภัยพิบัติ

20,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือ 36/2563 ลงวันท่ี
 11 กพ. 63

-

185 กพ. 63
จ้ำงผลิตเอกสำรประกอบกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับคนพิกำรในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ

8,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง 109/2563 ลง
วันท่ี 11 กพ. 63

-

186 กพ. 63
จ้ำงจัดท ำคู่มือฟ้ืนฟูเยียวยำคนพิกำร
ในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ

            496,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แคร์ยู จ ำกัด บริษัท แคร์ยู จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 118/2563 ลง
วันท่ี 24 กพ. 63 -

187 กพ. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน กง-5865 
ปทุมธำนี

               4,793.60 - วิธีเฉพำะเจำะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 105/2563 ลง
วันท่ี 6 กพ. 63 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

188 กพ. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน ฮฐ-4934 กทม.

2,545.53                 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำกรุงไทย จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำกรุงไทย จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 110/2563 ลง
วันท่ี 12 กพ. 63 -

189 กพ. 63 จ้ำงซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ำส่องสว่ำง 2,900                     -
วิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ธนสำร ซิสเต็มส์ จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 2,900 บำท

บริษัท ธนสำร ซิสเต็มส์ จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 2,846 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 114/2563 ลว 17

 ก.พ. 63 -

190 กพ. 63 จ้ำงจัดท ำตรำยำง จ ำนวน 51 รำยกำร 28,290.80               -
วิธีเฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญวำ
นิสย์ รำคำท่ีเสนอ 28,290.80 
บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญวำ
นิสย์ รำคำท่ีเสนอ 28,290.80 
บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 121/2563 ลว 27

 ก.พ. 63 -

191 กพ. 63

จ้ำงด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้ำรับรำชกำรในสังกัดกรม
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมม่ันคงของมนุษย์

694,920                  - วิธีคัดเลือก
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต รำคำท่ี
เสนอ 694,920 บำท

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 674,920 บำท

รำคำต่ ำสุด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 5/2563 ลว

 24 ก.พ. 63 -

192 กพ. 63

ซ้ืออุปกรณ์ในกำรใช้สอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในสังกัดกรม
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมม่ันคงของมนุษย์

20,000                    -
วิธีเฉพำะ
เจำะจง

บำงกอกไอที 99 รำคำท่ีเสนอ 
20,000 บำท

บำงกอกไอที 99 รำคำท่ีเสนอ 
20,000 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือ 37/2563 ลว 13 

ก.พ. 63 -

193 กพ. 63
จ้ำงซ่อมแซมโทรทัศน์ ชนิดจอ LED 
ขนำด 50 น้ิว ย่ีห้อ Sony

10,000.00             
-

 วิธีเฉพำะเจำะจง บำงกอก อที 99จ ำนวนเงิน 
9,800.- บำท

บำงกอก อที 99จ ำนวนเงิน 
9,800.- บำท รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 111/2563
 ลงวันท่ี 13 กุมภำพันธ์ 
2563

-

194 กพ. 63
จ้ำงโครงกำรพัฒนำบุคลำกรเชิง
ยุทธศำสตร์

3,000,000.00         3,000,000.00       วิธีคัดเลือก สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์ จ ำนวนเงิน 
3,000,000.-บำท

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์ จ ำนวนเงิน 
3,000,000.-บำท

รำคำต่ ำสุด
สัญญำจ้ำง เลขท่ี 6/2563
 ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 
2563

-

195 กพ. 63

ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ส ำหรับใช้เติมรถตู้ปรับอำกำศจ้ำง
เหมำในกำรกำรเดินทำงไปรำชกำร
จังหวัดรำชบุรี

4,000.00               4,000.00             วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง - - - -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

196 กพ. 63

ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ส ำหรับใช้เติมรถตู้ปรับอำกำศจ้ำง
เหมำในกำรกำรเดินทำงไปรำชกำร
จังหวัดเชียงใหม่

7,000.00               7,000.00             วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง - - - -

197 กพ. 63
จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำน
ทำงพิเศษเพ่ือใช้ในกำรไปรำชกำร
จังหวัดรำชบุรี จ ำนวน ๑ คัน

               9,000.00             9,000.00
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ 

ทัวร์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในกำรจ้ำง 

9,000.- บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 112/2563
 ลงวันท่ี 14 ก.พ. 63 -

198 กพ. 63

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) 
ด ำเนินงำนในกำรปฏิบัติงำนธุรกำร
และตรวจสอบภำยในของกลุ่ม
ตรวจสอบภำยใน (ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม)

               4,900.00             4,900.00
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
นำงสำวรัชนีกร แสงนิล

นำงสำวรัชนีกร แสงนิล 
วงเงินในกำรจ้ำง 4,900.- บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 113/2563 
ลงวันท่ี 14 ก.พ. 63

-

199 กพ. 63
จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำน
ทำงพิเศษเพ่ือใช้ในกำรไปรำชกำร
จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน ๑ คัน

             12,600.00           12,600.00
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ 

ทัวร์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในกำรจ้ำง 

12,600.- บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 120/2563 
         ลงวันท่ี 14 ก.พ. 63 -

200 กพ. 63

จ้ำงเหมำเอกชน(บุคคลธรรมดำ) 
ด ำเนินงำนในกำรปฏิบัติงำนธุรกำร
และตรวจสอบภำยในของกลุ่ม
ตรวจสอบภำยใน (ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม)

               6,880.00             6,880.00
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
นำงสำวรัชนีกร แสงนิล

นำงสำวรัชนีกร แสงนิล 
วงเงินในกำรจ้ำง 6,880.- บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 123/2563 
ลงวันท่ี 27 ก.พ. 63

-

201 กพ. 63

ซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรในกำรจัดอบรม
หลักสูตรอำสำสมัครพัฒนำสังคมและ
ควำมม่ันคงของมนุษย์ (อพม.)
เช่ียวชำญด้ำนคนพิกำร รุ่นท่ี 5

             18,000.00           18,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนทัสก้ิน เทรดด้ิง
ห้ำงหุ้นส่วนทัสก้ิน เทรดด้ิง 

วงเงินในกำรซ้ือ 18,000 บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2563  
ลงวันท่ี 17 ก.พ. 63 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

202 กพ. 63

ซ้ือวัสดุในกำรจัดอบรมหลักสูตร
อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำม
ม่ันคงของมนุษย์ (อพม.)เช่ียวชำญ
ด้ำนคนพิกำร รุ่นท่ี 5

             18,100.00           18,100.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด
บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
วงเงินในกำรซ้ือ 17,999.01 

บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2563  
ลงวันท่ี 17 ก.พ. 63 -

203 กพ. 63
ซ้ือวัสดุส ำนักงำนของศูนย์บริกำรคน
พิกำรกรุงเทพมหำนคร

             44,000.00           44,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภำสะ เท

รดด้ิง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภำสะ เท

รดด้ิง วงเงินในกำรซ้ือ 42,986
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 40/2563  
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 63

-

204 กพ. 63

ซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรในกำรจัดอบรม
หลักสูตรอำสำสมัครพัฒนำสังคมและ
ควำมม่ันคงของมนุษย์ (อพม.)
เช่ียวชำญด้ำนคนพิกำร รุ่นท่ี 6

             18,000.00           18,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนทัสก้ิน เทรดด้ิง
ห้ำงหุ้นส่วนทัสก้ิน เทรดด้ิง 

วงเงินในกำรซ้ือ 18,000 บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 42/2563  
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 63

-

205 กพ. 63

ซ้ือวัสดุในกำรจัดอบรมหลักสูตร
อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำม
ม่ันคงของมนุษย์ (อพม.)เช่ียวชำญ
ด้ำนคนพิกำร รุ่นท่ี 6

18,100.00             18,100.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด
บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
วงเงินในกำรซ้ือ 17,999.01 

บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2563  
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 63 -

206 กพ. 63

ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ส ำหรับใช้เติมรถตู้ปรับอำกำศจ้ำง
เหมำในกำรกำรเดินทำงไปรำชกำร
จังหวัดอุบลรำชธำนี

5,000.00               5,000.00             วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง - - - -

207 กพ. 63

ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ส ำหรับใช้เติมรถตู้ปรับอำกำศจ้ำง
เหมำในกำรกำรเดินทำงไปรำชกำร
จังหวัดสุรินทร์

6,000.00               6,000.00             วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง - - - -

208 กพ. 63

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ เพ่ือใช้
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรจังหวัด
สุรินทร์

7,200.00               7,200.00            
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
ส.อ.วชิรวิชญ์ โก้สกุล

ส.อ.วชิรวิชญ์ โก้สกุลวงเงิน
ในกำรจ้ำง 7,200 -บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 107/2563
 ลงวันท่ี 7 ก.พ. 63 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

209 กพ. 63

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ เพ่ือใช้
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรจังหวัด
อุบลรำชธำนี

               5,400.00             5,400.00
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
ส.อ.วชิรวิชญ์ โก้สกุล

ส.อ.วชิรวิชญ์ โก้สกุลวงเงิน
ในกำรจ้ำง 5,400 -บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 108/2563
 ลงวันท่ี 7 ก.พ. 63 -

210 กพ. 63

จ้ำงท ำเอกสำรในกำรจัดอบรม
หลักสูตรอำสำสมัครพัฒนำสังคมและ
ควำมม่ันคงของมนุษย์ (อพม.)
เช่ียวชำญด้ำนคนพิกำร รุ่นท่ี 5

             18,000.00           18,000.00
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัดวงเงินใน
กำรจ้ำง 18,000 -บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 115/2563
 ลงวันท่ี 17 ก.พ.63 -

211 กพ. 63
จ้ำงท ำเอกสำรคู่มือแนวทำงกำรจัดท ำ
รำยงำนค่ำบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีมี
มำตรฐำน

             44,000.00           44,000.00
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัดวงเงินใน
กำรจ้ำง 44,000 -บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 116/2563
 ลงวันท่ี 17 ก.พ.63

-

212 กพ. 63

จ้ำงท ำเอกสำรในกำรจัดประชุม
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรจัด
สวัสดิกำรให้แก่คนพิกำรและผู้ดูแล
คนพิกำร คร้ังท่ี 1/2563

               2,182.80             2,182.80
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัดวงเงินใน
กำรจ้ำง 2,182.80 -บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 117/2563
 ลงวันท่ี 19 ก.พ.63

-

213 กพ. 63

จ้ำงท ำเอกสำรในกำรจัดอบรม
หลักสูตรอำสำสมัครพัฒนำสังคมและ
ควำมม่ันคงของมนุษย์ (อพม.)
เช่ียวชำญด้ำนคนพิกำร รุ่นท่ี 6

             18,000.00           18,000.00
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัดวงเงินใน
กำรจ้ำง 18,000 -บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 119/2563
 ลงวันท่ี 24 ก.พ.63 -

214 กพ. 63

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ เพ่ือใช้
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรจังหวัด
เชียงใหม่

               5,400.00             5,400.00
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
นำยเกริก แดงสุข

นำยเกริก แดงสุข วงเงินใน
กำรจ้ำง 5,400.-บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 122/2563
 ลงวันท่ี 27 ก.พ. 63 -

215 มีค. 63

จ้ำงท่ีปรึกษำศึกษำแผนแม่บทผัง
วิสัยทัศน์ย่ำนกำรเรียนรู้ด้ำนคนพิกำร
ในพ้ืนท่ีอ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี

         1,500,000.00       1,500,000.00  เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รำคำต่ ำสุด
สัญญำเลขท่ี 1/2563 ลง
วันท่ี 20 มีค. 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

216 มีค. 63
จ้ำงเหมำเอกชนท ำควำมสะอำด
อำคำรส ำนักงำนประจ ำปีงบประมำณ
 2563 ประจ ำเดือนเมษำยน 2563

            160,000.00

-

 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรูวัน จ ำกัด
บริษัท ทรูวัน จ ำกัด จ ำนวน

เงิน 155,333 บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 137/2563
 ลงวันท่ี 25 มีค. 63 -

217 มีค. 63
จ้ำงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรพัฒนำสตรีพิกำร ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2560-2564

            500,000.00
-

 เฉพำะเจำะจง นำงอรุณี ล้ิมมณี นำงอรุณี ล้ิมมณี รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 141/2563
 ลงวันท่ี 31 มีค. 63

-

218 มีค. 63

จัดซ้ือครุภัณฑ์ของส่วนกลำงจำก
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 2 
รำยกำร

            255,000.00

-

 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์
ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์ 

234,000.- บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2563 
ลงวันท่ี 26 มีค. 63 -

219 มีค. 63
จัดซ้ือครุภัณฑ์ของส่วนกลำงจำก
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 2563 จ ำนวน 3 รำยกำร

            287,000.00

-

 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ๊ิกเทรดด้ิง
ร้ำนบ๊ิกเทรดด้ิง 286,700.- 

บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2563 
ลงวันท่ี 26 มีค. 63

-

220 มีค. 63

จ้ำงท่ีปรึกษำออกแบบโครงกำรสร้ำง
ส่วนรำชกำรและกำรก ำหนดกรอบ
อัตรำก ำลัง กรมส่งเสริมและพัฒน
คุณภำพชีวิตคนพิกำร กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำม่ันคงของมนุษย์

         2,000,000.00       2,000,000.00  เฉพำะเจำะจง
สถำบันท่ีปรึกษำเพ่ือพัฒนำ
ประสิทธิภำพในรำชกำร

สถำบันท่ีปรึกษำเพ่ือพัฒนำ
ประสิทธิภำพในรำชกำร 

2,000,000.- บำท
รำคำต่ ำสุด

สัญญำเลขท่ี 2/2563 ลง
วันท่ี 8 เมย. 63

-

221 มีค. 63
จ้ำงพ่นยำฆ่ำเช้ือไวรัสภำยในอำคำร
ส ำนักงำน

             12,000.00
-

 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เจริญชัยมำร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด

บริษัท เจริญชัยมำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด

 120,000.- บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 142/2563
 ลงวันท่ี 31 มีค. 63

-

222 มีค. 63
เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 8 
เคร่ือง

            420,000.00
-

 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ชิน

เนอร์จี จ ำกัด
บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ชิน
เนอร์จี จ ำกัด 374,400.- บำท

รำคำต่ ำสุด
สัญญำเลขท่ี 3/2563 ลง
วันท่ี 30 มีค. 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

223 เมย. 63 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์                5,000.00
-

 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนสำร ซิสเต็มส์ จ ำกัด
บริษัท ธนสำร ซิสเต็มส์ 
จ ำกัด 4,975.50 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 143/2563
 ลงวันท่ี 3 เมย. 63

-

224 เมย. 63

จ้ำงซ่อมแซมหน้ำต่ำงอลูมิเนียมบำน
เล่ือน ประตูบำนเล่ือนห้องรับรอง 
ไฟฟ้ำ ชุดรำงล้ินชักโต๊ะและกุญแจ
ล็อคโต๊ะ ห้องอธิบดี อำคำร 60 ปี 
กรมประชำสงเครำะห์

             93,000.00

-

 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด

บริษัท เจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด

 92,972.30บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 145/2563
 ลงวันท่ี 10 เมย. 63

-

225 เมย. 63
จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 
จ ำนวน 6 เคร่ือง

             41,500.00
-

 เฉพำะเจำะจง ไอเอสเอส ซัพพลำย เซอร์วิส
ไอเอสเอส ซัพพลำย เซอร์วิส

 41,462.50 บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 149/2563
 ลงวันท่ี 20 เมย. 63

-

226 เมย. 63

จ้ำงเอกสำรด ำเนินกำรติดตำม
ประเมินผลองค์กรและเครือข่ำยด้ำน
คนพิกำรในระบบ Coaching 
ประจ ำปี 2563

            500,000.00

-

 เฉพำะเจำะจง นำยวีระชัย วีระฉันทะชำติ
นำยวีระชัย วีระฉันทะชำติ 

500,000.- บำท
รำคำต่ ำสุด

สัญญำเลขท่ี 11/2563 ลง
วันท่ี 20 เมย. 63

-

227 เมย. 63
จ้ำงพิมพ์รำยงำนประจ ำปี พก. 
ประจ ำปี 2562

            300,000.00
-

 เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ

วำนิสย์
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ 300,000.- บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 151/2563
 ลงวันท่ี 21 เมย. 63

-

228 เมย. 63

จ้ำงศึกษำและรวบรวมข้อมูลเร่ืองกำร
เข้ำถึงสิทธิต่ำงๆ ตำมข้อสังเกตเชิง
สรุป (Concluding Observations) 
ของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร

            500,000.00

-

 เฉพำะเจำะจง นำงสำววิไลภรณ์ โคตรบึงแก
นำงสำววิไลภรณ์ โคตรบึงแก

 500,000.- บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 150/2563
 ลงวันท่ี 21 เมย. 63

-

229 เมย. 63

จ้ำงเหมำเอกชนท ำควำมสะอำด
อำคำรส ำนักงำนประจ ำปีงบประมำณ
 2563 จ ำนวน 5 เดือน (เดือนพค.-
กย. 63)

         1,040,000.00       1,040,000.00  e-bidding บริษัท ทรูวัน จ ำกัด
บริษัท ทรูวัน จ ำกัด 
1,000,000.- บำท

รำคำต่ ำสุด
สัญญำเลขท่ี 12/2563 ลง
วันท่ี 24 เมย. 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

230 เมย. 63 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 7 รำยกำร                4,000.00
-

 เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเทพเพ็ญวำ

นิสย์
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเทพเพ็ญวำ

นิสย์ 3,766.40.- บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 153/2563
 ลงวันท่ี 24 เมย. 63

-

231 เมย. 63 จ้ำงท ำป้ำยช่ือ ผอ.กคพ.                3,000.00
-

 เฉพำะเจำะจง บริษัท กิตติโฆษณำ จ ำกัด
บริษัท กิตติโฆษณำ จ ำกัด 
จ ำนวนเงิน 1,605.- บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 155/2563
 ลงวันท่ี 29 เมย. 63

-

232 เมย. 63 จ้ำงท ำตรำยำงของ กคพ.                7,100.00
-

 เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ

วำนิสย์
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ

วำนิสย์ 1,926.- บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 154/2563
 ลงวันท่ี 29 เมย. 63

-

233 เมย. 63
จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์รำชกำร
ของ พก. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 จ ำนวน 5 เดือน (พค. - กย. 63)

         1,250,000.00       1,250,000.00  e-bidding 
บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด 

(มหำชน)
บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด 
(มหำชน) 1,123,232.50 บำท

รำคำต่ ำสุด
สัญญำเลขท่ี 13/2563 ลง
วันท่ี 30 เมย. 63 -

234 พค. 63
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในวันฉัตรมงคล 
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องเน่ืองในวัน
ส ำคัญต่ำงๆ

66,500.00               

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

     ร้ำนสุรชัย โดย        นำย
สุรชัย รูปหล่อ            66,200
 บำท

ร้ำนสุรชัย โดยนำยสุรชัย รูป
หล่อ 66,200 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

       ใบส่ังซ้ือ           เลขท่ี
 49/2563    วันท่ี 1 พ.ค. 63 -

235 พค. 63

จ้ำงท ำส่ือวีดีทัศน์ชุดควำมรู้ล่ำมภำษำ
มือ
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประเมิน
ควำมรู้และทักษะกำรเป็นล่ำมภำษำมือ
ประจ ำปี 2563

500,000.00            -  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

        บริษัท คลิก       ไอ
เดีย กรุ๊ป จ ำกัด 500,000.-

บำท

บริษัท คลิก ไอเดีย
        กรุ๊ป จ ำกัด      

500,000.-บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

ใบส่ังจ้ำง
เลขท่ี 160/2563
วันท่ี 1 พ.ค.2563

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

236 พค. 63

จ้ำงซ่อมแซมผนังบ้ิวอินห้องท ำงำน
อธิบดี ฝ้ำเพดำนห้องรองอธิบดี ไฟ
สปอร์ตไลท์ LED ส่องป้ำยช่ืออำคำร 
60 ปี ข้ำงลิฟท์ สวิตช์ไฟห้องเก็บของ
ใต้บันได รำงไวร์เวย์พลำสติก และรำง
ไม้หน้ำห้อง Server

34,000.00             -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด

 33,876.20 บำท

บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอ  เมนท์ จ ำกัด

    33,876.20 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
169/2563   วันท่ี 7 พ.ค.
 63

-

237 พค. 63

จ้ำงซ่อมแซมอ่ำงล้ำงจำนห้องน้ ำหญิง
 ช้ัน ๑ และก๊อกน้ ำอ่ำงล้ำงมือห้องน้ ำ
ชำย ช้ัน ๑ อำคำร ๖๐ ปี กรม
ประชำสงเครำะห์

13,000.00             -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด 

 12,572.50 บำท

บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 12,572.50 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

    ใบส่ังจ้ำง    เลขท่ี 
170/2563  วันท่ี 8 พ.ค. 
2563

-

238 พค. 63
จ้ำงถ่ำยเอกสำรแบบส ำรวจข้อมูลคน
พิกำร จ ำนวน ๒ รำยกำร

65,800.00             

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด 
55,372.50 บำท

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
55,372.50บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

     ใบส่ังจ้ำง        เลขท่ี 
171/2563   วันท่ี 8 พ.ค 
63

-

239 พค. 63

จ้ำงท่ีปรึกษำติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรภัย
พิบัติส ำหรับคนพิกำร ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.
 ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ระยะคร่ึงแผน)

         1,000,000.00 1,000,000.00      
โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
1,000,000 บำท

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
1,000,000 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

   สัญญำจ้ำง       เลขท่ี 
5/2563 วันท่ี 8 พ.ค 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

240 พค. 63

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ือ
ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีมีอำยุกำรใช้งำน
เกิน ๗ ปี และเพ่ิมประสิทธิภำพ 
(ส่วนกลำง) กรมส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร

         3,529,600.00       3,529,600.00  ด้วยวิธีประกวด
รำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ (e
 – bidding)

บริษัท เท็น ซอฟท์ จ ำกัด 
2,487,964 บำท

บริษัท เท็น ซอฟท์ จ ำกัด 
2,487,964 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

     สัญญำซ้ือ       เลขท่ี 
2/2563     วันท่ี 8 พ.ค. 
63

-

241 พค. 63

จ้ำงท่ีปรึกษำศึกษำสถำนกำรณ์กำร
จัดบริกำรด้ำนเทคโนโลยีส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก รำยกำรเทคโนโลยีส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกของแต่ละ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง และกำร
จัดระบบข้อมูลเพ่ือกำรให้บริกำรของ
ประเทศไทย และต่ำงประเทศ

         2,000,000.00       2,000,000.00 โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

 มหำวิทยำลัยมหิดล 
2,000,000 บำท

 มหำวิทยำลัยมหิดล 
2,000,000 บำท เป็นผู้ท่ีมี

คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

    สัญญำจ้ำง       เลขท่ี 
4/2563     วันท่ี 8 พ.ค 63

-

242 พค. 63 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 60,000.00               

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ธนสำร เทรดด้ิง จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 59,877.20 บำท

บริษัท ธนสำร เทรดด้ิง จ ำกัด 
59,877.20 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

       ใบส่ังจ้ำง         เลขท่ี
172/2563     วันท่ี 13 พ.ค.
 63

-

243 พค. 63

จ้ำงซ่อมแซมวอลล์เปเปอร์ ช้ัน ๓ 
อำคำร ๖๐ ปี กรมประชำสงเครำะห์

22,100.00             -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด

 22,031.30 บำท

บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 22,031.30 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

       ใบส่ังจ้ำง      เลขท่ี 
173/2563 วันท่ี 15 พ.ค. 
63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

244 พค. 63
ซ่อมแซมเคร่ืองโทรสำรและ
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์

8,600.00                 

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ธนสำร ซิสเต็มส์ จ ำกัด  
8,560 บำท

 บริษัท ธนสำร ซิสเต็มส์ จ ำกัด 
 8,560 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

    ใบส่ังจ้ำง         เลขท่ี
175/2563   วันท่ี 15 พ.ค. 

63
-

245 พค. 63

จ้ำงท่ีปรึกษำศึกษำแนวทำงกำรจัด
สวัสดิกำรครอบครัวอุปถัมภ์และ
สวัสดิกำรส ำหรับผู้ดูแลคนพิกำร

         1,000,000.00 - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

สถำบันบัณฑิตพัฒน  บริหำร
ศำสตร์ 1,000,000 บำท

สถำบันบัณฑิตพัฒน บริหำร
ศำสตร์ 1,000,000 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

    สัญญำจ้ำง      เลขท่ี 
6/2563    วันท่ี 15 พ.ค. 
63

-

246 พค. 63

จ้ำงท่ีปรึกษำบริกำรทำงวิชำกำร
พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพชีวิต
คนพิกำร และแผนพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำรเฉพำะบุคคล

            500,000.00

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

สถำบันบัณฑิตพัฒน บริหำร
ศำสตร์ 500,000 บำท

สถำบันบัณฑิตพัฒน บริหำร
ศำสตร์ 500,000 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

     สัญญำจ้ำง      เลขท่ี 
7/2563   วันท่ี 15 พ.ค. 
63

-

247 พค. 63

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 19 
รำยกำร

 500,000.-บำท -  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสุรชัย โดยนำยสุรชัย รูป
หล่อ 499,050.- บำท

ร้ำนสุรชัย 499,050.- บำท เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

    ใบส่ังซ้ือ         เลขที 
50/2563  ลงวันท่ี 18 

พ.ค.63
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

248 พค. 63

จัดซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรประกอบกำร
อบรม เพ่ือใช้ในกำรจัดอบรมกิจกรรม
อำชีวบ ำบัดสร้ำงสรรค์อำชีพ...สู้ภัยโค
วิด

6,000.00               - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท กรีนเวิลด์ แมนู
แฟคทอร่ี จ ำกัด 6,000 บำท

บริษัท กรีนเวิลด์ แมนู
แฟคทอร่ี จ ำกัด 6,000 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือ    เลขท่ี 
51/2563 วันท่ี 18 พ.ค. 63

-

249 พค. 63

จ้ำงจัดท ำคู่มือปรับสภำพแวดล้อมท่ีอยู่
อำศัยส ำหรับคนพิกำร

300,000.00            -  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หจก.เทพเพ็ญ
วำนิสย์ 300,000.-บำท

หจก. เทพเพ็ญ
วำนิสย์ 300,000.-บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

ใบส่ังจ้ำง
เลขท่ี 176/2563

วันท่ี 18 พ.ค.2563
-

250 พค. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน ฮจ-8375 
กรุงเทพมหำนคร

31,000.00               

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท สยำมนิสสันเซลล์ จ ำกัด 
30,930.49 บำท

บริษัท สยำมนิสสันเซลล์ จ ำกัด
 30,930.49 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

    ใบส่ังจ้ำง         เลขท่ี
178/2563   วันท่ี 18 พ.ค. 

63
-

251 พค. 63

จัดจ้างท าเอกสารประกอบการอบรม 
เพ่ือใช้ในการจัดอบรมกิจกรรมอาชีว
บ าบัดสร้างสรรค์อาชีพ...สู้ภัยโควิด

               5,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด 5,000 
บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด 5,000 
บาท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้าง     เลขท่ี 
179/2563 วันท่ี 18 พ.ค 
63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

252 พค. 63

จ้ำงซ่อมแซมป๊ัมน้ ำ ช้ัน ๓ อำคำร 
๖๐ ปี กรมประชำสงเครำะห์

4,500.00               -  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด 
4,200.- บำท

ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด 
4,200.- บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

     ใบส่ังจ้ำง        เลขท่ี 
180/2563  วันท่ี 19 พ.ค.
 63

-

253 พค. 63 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 7 อัน                2,054.40

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด    เทพ
เพ็ญวำนิสย์   2054.40 บำท

  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด    เทพ
เพ็ญวำนิสย์   2054.40 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง       เลขท่ี 
181/2563  วันท่ี 20 พ.ค.

 63
-

254 พค. 63
จ้ำงซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ำห้อง
ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และ
แผนงำน

7,500.00               -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด

 7,372.30 บำท

บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด

  7,372.30 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

       ใบส่ังจ้ำง      เลขท่ี 
182/2563 วันท่ี 21 พ.ค. 
63

-

255 พค. 63
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระ
บรมรำชินี

11,500                    

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนสุรชัย โดยนำยสุรชัย รูป
หล่อ            11,200 บำท

ร้ำนสุรชัย โดยนำยสุรชัย รูป
หล่อ 11,200 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

       ใบส่ังซ้ือ           เลขท่ี
 52/2563   วันท่ี 27 พ.ค. 

63
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

256 พ.ค.63

จ้ำงท่ีปรึกษำกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรตำมทศวรรษคนพิกำร
อำเซียน พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ เพ่ือกำร
ขับเคล่ือนในระยะต่อไป

         1,111,900.00

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

     มหำวิทยำลัย           
ธรรมศำสตร์          
1,111,900 บำท

       มหำวิทยำลัย           
 ธรรมศำสตร์           
1,111,900 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

     สัญญำจ้ำง        
เลขท่ี 8/2563     วันท่ี 28
 พ.ค.63

-

257 มิ.ย.63

จ้ำงซ่อมแซมพ้ืนบริเวณหน้ำห้องรอง
อธิบดี ช้ัน ๓ อำคำร ๖๐ ปี กรม
ประชำสงเครำะห์

20,000.00             

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลำย จ ำกัด จ ำนวนเงิน 

19,062.59บำท

บริษัท เอ็นแอนด์เค   เซ็น
เตอร์ ซัพพลำย จ ำกัด จ ำนวน

เงิน   19,062.59บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
187/2563 ลงวันท่ี 2 มิ.ย
 63

-

258 มิ.ย.63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน ฮต - 7595 
กรุงเทพมหำนคร

 40,800.-บำท

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ 
จ ำกัด 40,734.90 บำท

   บริษัท สยำมนิสสัน         
  เซลส์ จ ำกัด           

40,734.90 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
193/2563 ลงวันท่ี 4 มิ.ย
 63

-

259 มิ.ย.63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน กง 5865 
ปทุมธำนี

 31,900.-บำท

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

  อู่วงศกรณ์    31,832.50 
บำท

     อู่วงศกรณ์      
31,832.50 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
194/2563 ลงวันท่ี 9 มิ.ย
 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

260 มิ.ย.63 จ้างซ่อมแซมลิฟต์ 64,500                    

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ วี กรุ๊ป เอ็น จิ
เนียร่ิง รำคำท่ีเสนอ 64,200 
บำท

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ วี กรุ๊ป เอ็น 
จิเนียร่ิง รำคำท่ีเสนอ 64,200 
บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
195/2563 ลงวันท่ี 9 มิ.ย
 63

-

261 มิ.ย.63
จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ส ำเนำระบบ
ดิจิตอล

16,500                    

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

    บริษัท ดูโปร    (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด        รำคำท่ีเสนอ 
16,410.59 บำท

      บริษัท ดูโปร       
(ประเทศไทย) จ ำกัด           
รำคำท่ีเสนอ            
16,410.59 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
196/2563 ลงวันท่ี 9 มิ.ย
 63

-

262 มิ.ย.63
จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน ๒ เคร่ือง

7,000.00                 

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ธนสำร ซิสเต็มส์ จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 6,955 บำท

บริษัท ธนสำร ซิสเต็มส์จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 6,955 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
197/2563 ลงวันท่ี 9 มิ.ย
 63

-

263 มิ.ย.63
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 4 เคร่ือง

21,300                    

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอเอสเอส 
ซัพพลำย เซอร์วิส รำคำท่ีเสนอ 
21,228.80 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอเอสเอส 
ซัพพลำย เซอร์วิส รำคำท่ีเสนอ
 21,228.80 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
198/2563 ลงวันท่ี 9 มิ.ย
 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

264 มิ.ย.63

ซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์  300,000.-บำท -  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์ 
298,500.-บำท

ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์ 
298,500.-บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ
เลขท่ี 54/2563
วันท่ี 11 มิ.ย.63

-

265 มิ.ย.63

จ้ำงตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์และบรรจุน้ ำยำดับเพลิง

24,500.00             -  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 24,342.50 บำท

บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 24,342.50 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
199/2563 ลงวันท่ี 11 
มิ.ย 63

-

266 มิ.ย.63
จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ
ศูนย์บริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนคร 
สำขำลำดกระบังกับสำขำอ้อมน้อย

15,000                    

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำน เค แอนด์ ที เทรด โดย
นำงสำวศิริวรรณ คุ้มโห้ รำคำท่ี
เสนอ 14,710 บำท

ร้ำน เค แอนด์ ที เทรด โดย
นำงสำวศิริวรรณ คุ้มโห้ รำคำท่ี
เสนอ 14,710 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
202/2563 ลงวันท่ี 16 
มิ.ย 63

-

267 มิ.ย.63

จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของกองยุทธศำสตร์และ
แผนงำน ประจ ำปี ๒๕๖๓

            368,000.00 - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
รำคำเสนอ 367,440.14 บำท

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
รำคำเสนอ 367,440.14 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 57/2563 
ลงวันท่ี 18 มิ.ย. 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

268 มิ.ย.63
จ้างซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ

27,000                    

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์ 
ซัพพลำย จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
26,750 บำท

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์ 
ซัพพลำย จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
26,750 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
205/2563 ลงวันท่ี 19 
มิ.ย 63

-

269 มิ.ย.63
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียม
ผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้ในการเดินทาง
ไปราชการจังหวัดขอนแก่น

12,600                    

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยเกริกพล  แดงสุข  รำคำท่ี
เสนอ      12,600 บำท

นำยเกริกพล  แดงสุข รำคำท่ี
เสนอ        12,600 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
206/2563 ลงวันท่ี 19 
มิ.ย 63

-

270 มิ.ย.63
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรปรับสภำพแวดล้อม
ท่ีอยู่อำศัยส ำหรับคนพิกำรในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหำนคร

120,000.00              

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หจก.ท่ำทรำย
        ล้อเจริญ          

120,000.-บำท

หจก.ท่ำทรำย
        ล้อเจริญ          

120,000.-บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ
เลขท่ี 59/2563
วันท่ี 22 มิ.ย.63

-

271 มิ.ย.63

จัดซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำร เพ่ือใช้ใน
กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร
พัฒนำบุคลำกรครูแนะแนวกำรศึกษำ
พิเศษและพัฒนำผู้ปกครองให้เป็นครู 
และกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เตรียมควำมพร้อมเด็กพิกำรก่อนเข้ำ
เรียน

21,750.00             - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ออทิสติกไทย วิสำหกิจ
เพ่ือสังคม จ ำกัด รำคำเสนอ 
14,980.- บำท

บริษัท ออทิสติกไทย 
วิสำหกิจเพ่ือสังคม จ ำกัด 
รำคำเสนอ 14,980.- บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

         ใบส่ังซ้ือ     เลขท่ี 
60/2563  ลงวันท่ี 23 
มิ.ย. 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

272 มิ.ย.63

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรอบรม 
เพ่ือใช้ในกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตรพัฒนำบุคลำกรครูแนะแนว
กำรศึกษำพิเศษและพัฒนำผู้ปกครอง
ให้เป็นครู และกำรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมเด็ก
พิกำรก่อนเข้ำเรียน

             39,000.00 - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
รำคำเสนอ 38,613.09 บำท

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
รำคำเสนอ 38,613.09 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

         ใบส่ังซ้ือ      เลขท่ี
 61/2563   ลงวันท่ี 23 
มิ.ย. 63

-

273 มิ.ย.63

จ้ำงจัดพิมพ์เอกสำรรับรองควำมพิกำร 485,000.00            - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ รำคำเสนอ 485,
๐๐๐.- บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ รำคำเสนอ 485,
๐๐๐.- บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
207/2563 ลงวันท่ี 23 
มิ.ย. 63

-

274 มิ.ย.63

จัดจ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ พร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ เพ่ือใช้
ในกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตรพัฒนำบุคลำกรครูแนะแนว
กำรศึกษำพิเศษและพัฒนำผู้ปกครอง
ให้เป็นครูและกำรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมเด็ก
พิกำรก่อนเข้ำเรียน

             14,400.00 - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

นำยชำญวิทย์ รอดบวบ รำคำ
เสนอ 14,400 บำท

นำยชำญวิทย์ รอดบวบ รำคำ
เสนอ 14,400 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

       ใบส่ังจ้ำง    เลขท่ี 
208/2563 ลงวันท่ี 23 
มิ.ย. 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

275 มิ.ย.63

จัดจ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 
และจ้ำงพิมพ์คู่มือกำรจัดกำรโรงเรียน
รับมือโควิด-19 ในโครงกำรศึกษำ 
เพ่ือใช้ในกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตรพัฒนำบุคลำกรครูแนะแนว
กำรศึกษำพิเศษและพัฒนำผู้ปกครอง
ให้เป็นครู และกำรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมเด็ก
พิกำรก่อนเข้ำเรียน

             66,300.00 - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ รำคำเสนอ 66,080 
บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ รำคำเสนอ 66,080 
บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

       ใบส่ังจ้ำง      เลขท่ี 
209/2563 ลงวันท่ี 23 
มิ.ย. 63

-

276 มิ.ย.63 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 27 รำยกำร 18000.00

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนเทพเพ็ญวำนิสย์ 
รำคำท่ีเสนอ 17,954 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนเทพเพ็ญวำนิสย์ 
รำคำท่ีเสนอ 17,954 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
216/2563 ลงวันท่ี 24 
มิ.ย 63

-

277 มิ.ย.63
ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว และวัสดุ
ส ำนักงำน

 200,000.-บำท -  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

   ร้ำนสุรชัย 199,870.-บำท    ร้ำนสุรชัย 199,870.-บำท เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ
เลขท่ี 62/2563
วันท่ี 26 มิ.ย.63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

278 มิ.ย.63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน ฮฐ - 4934 
กรุงเทพมหำนคร

 3,600.-บำท

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท โตโยต้ำ กรุงไทย จ ำกัด
 3,600.-บำท

     บริษัท โตโยต้ำ      
กรุงไทย จ ำกัด 3,570.32 บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
221/2563 ลงวันท่ี 26 
มิ.ย 63

-

279 มิ.ย.63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน สจ-4027 
กรุงเทพมหำนคร

 26,300.-บำท

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

อู่วงศกรณ์  26,256.73 บำท
   อู่วงศกรณ์  26,256.73 

บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
224/2563 ลงวันท่ี 29 
มิ.ย 63

-

280 มิ.ย.63
ซ่อมแซมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
ศูนย์บริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนคร

30,000                 

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เจริญชัยมำร์ เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดี เวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 รำคำท่ีเสนอ 29,960 บำท

บริษัท เจริญชัยมำร์ เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดี เวลลอปเมนท์ 
จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 29,960 
บำท

เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติ
และย่ืน
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี
ก าหนด

      ใบส่ังจ้ำง     เลขท่ี 
225/2563 ลงวันท่ี 29 
มิ.ย 63

-

281 กค. 63
จ้ำงซ่อมแซมห้องน้ ำชำยและห้องน้ ำ
หญิง กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำร

9,200.00
-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัทเจริญชัยมำร์เก็ตต้ิงแอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ำกัดรำคำท่ีเสนอ 9,148.50 บำทบริษัทเจริญชัยมำร์เก็ตต้ิงแอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ำกัดรำคำท่ีเสนอ 9,148.50 บำท -
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 229/2563
 ลว 10 ก.ค. 63

-

282 กค. 63
จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 
จ ำนวน 3 เคร่ือง

4,300.00

-
โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง

ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด โดย
นำงสำว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
รำคำท่ีเสนอ 4,210 บำท

ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด โดย
นำงสำว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
รำคำท่ีเสนอ 4,210 บำท

-
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 234/2563
 ลว 17 ก.ค. 63 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

283 กค. 63
จ้ำงผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรคนพิกำร

300,000.00
-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท กู้ดวิล คอมมูนิเคช่ันส์ 
จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 298,316
 บำท

บริษัท กู้ดวิล คอมมูนิเคช่ันส์
 จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 298,316
 บำท

-
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 232/2563
 ลว 17 ก.ค. 63

-

284 กค. 63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกำรจัด โครงกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเปล่ียนวิธีคิด 
พิชิตควำมส ำเร็จ (Mindset) ส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนครูฝึกอำชีพสงเครำะห์

             10,000.00

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 1,455.20 บำท

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 1,455.20 บำท

-
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 69/2563 
ลว 20 ก.ค. 63

-

285 กค. 63

จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เปล่ียนวิธีคิด พิชิตควำมส ำเร็จ 
(Mindset) ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนครูฝึก
อำชีพสงเครำะห์

             10,550.00

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด รำคำท่ี
เสนอ 3,210 บำท

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด รำคำท่ี
เสนอ 3,210 บำท

-
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 238/2563
 ลว 20 ก.ค. 63

-

286 กค. 63

ซ้ือกระเป๋ำส ำหรับใส่เอกสำร ในกำรจัด 
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเปล่ียน
วิธีคิด พิชิตควำมส ำเร็จ (Mindset) 
ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนครูฝึกอำชีพ
สงเครำะห์

6,000                     

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน เทรด
ด้ิง รำคำท่ีเสนอ 4,800 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง รำคำท่ีเสนอ 4,800 บำท

-
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 68/2563 
ลว 20 ก.ค. 63 -

287 กค. 63

จ้ำงเหมำรถบัสปรับอำกำศพร้อมน้ ำมัน
เช้ือเพลิง เพ่ือใช้ในกำรเดินทำงไปเข้ำ
อบรม โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เปล่ียนวิธีคิด พิชิตควำมส ำเร็จ 
(Mindset) ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนครูฝึก
อำชีพสงเครำะห์

14,400                    

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

นำยเกริกพล  แดงสุข รำคำท่ี
เสนอ 14,400 บำท

นำยเกริกพล  แดงสุข รำคำท่ี
เสนอ 14,400 บำท

-
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 239/2563
 ลว  20 ก.ค. 63 -

288 กค. 63

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ เพ่ือใช้ใน
กำรเดินทำงไปเข้ำอบรม โครงกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเปล่ียนวิธีคิด 
พิชิตควำมส ำเร็จ (Mindset) ส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนครูฝึกอำชีพสงเครำะห์

26,000                    

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

นำยเกริกพล  แดงสุข รำคำท่ี
เสนอ 26,000 บำท

นำยเกริกพล  แดงสุข รำคำท่ี
เสนอ 26,000 บำท

-
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 240/2563
 ลว 20 ก.ค. 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

289 กค. 63
จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองโทรสำรและ
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 เคร่ือง

52,500                    
-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัทเจริญชัยมำร์เก็ตต้ิงแอนด์
ดีเวลลอปเมนท์จ ำกัด รำคำท่ี
เสนอ 52,430 บำท

บริษัทเจริญชัยมำร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 52,430 บำท

-
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 248/2563
 ลว 29 ก.ค. 63

-

290 กค. 63

จ้ำงด ำเนินกำรเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงำนรำชกำรท่ัวไป (ส่วนกลำง) ใน
สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมม่ันคงของมนุษย์

80,250                    

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต รำคำท่ี
เสนอ 80,250 บำท

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต รำคำท่ี
เสนอ 80,250 บำท

-
 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 262/2563
 ลว 5 ส.ค. 63 -

291 กค. 63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในโอกำสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระ
บรมรำชนนีพันปีหลวง ประจ ำปี 2563

             17,550.00

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนสุรชัย โดยนำยสุรชัย  รูป
หล่อ รำคำท่ีเสนอ 17,550 
บำท

ร้ำนสุรชัย โดยนำยสุรชัย  
รูปหล่อ รำคำท่ีเสนอ 17,550
 บำท

-
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 73/2563 
ลว 4 ส.ค. 63 -

292 กค. 63

จ้ำงจัดกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ “สร้ำงภูมิคุ้มกันในชุมชน” 
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกำสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภำยใต้
แนวคิด “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบำรมี... 
เรำสร้ำงไปด้วยกัน”

            500,000.00 - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ทริปเป้ิลไนน์ พลัส 
จ ำกัด เสนอรำคำ 
499,463.16 บำท

บริษัท ทริปเป้ิลไนน์ พลัส 
จ ำกัด เสนอรำคำ 
499,463.16 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 242/2563
 ลงวันท่ี 23 ก.ค. 63

-

293 กค. 63
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 460,000.00            - โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
บริษัท แอ็ดวำนซ์ โนว์เลจ 
เทคโนโลยี จ ำกัด เสนอรำคำ 
439,770 บำท

บริษัท แอ็ดวำนซ์ โนว์เลจ 
เทคโนโลยี จ ำกัด เสนอรำคำ
 439,770 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65/2563 
ลงวันท่ี 17 ก.ค. 63 -

294 กค. 63

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำร
ประชุมในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
จัดท ำแผนส่ือสำรสังคมด้ำนคนพิกำร

11,000.00             - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
เสนอรำคำ 10,426.08 บำท

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
เสนอรำคำ 10,426.08 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 67/2563 
ลงวันท่ี 20 ก.ค.. 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

295 กค. 63
จัดซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรในกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนส่ือสำรสังคม
ด้ำนคนพิกำร

             12,120.00 - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง เสนอรำคำ 12,120 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง เสนอรำคำ 12,120 
บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 66/2563 
ลงวันท่ี 20 ก.ค. 63 -

296 กค. 63
จัดจ้ำงผลิตเอกสำรประกอบกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผน
ส่ือสำรสังคมด้ำนคนพิกำร

               5,000.00 - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด เสนอ
รำคำ 4,322.80 บำท

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด เสนอ
รำคำ 4,322.80 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 236/2563
 ลงวันท่ี 20 ก.ค. 63 -

297 กค. 63
จ้ำงจัดพิมพ์คู่มือ มนุษย์โควิค ตอน 
เปิดเมืองให้ป(ล)อด

100,000.00            - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ เสนอรำคำ97,500.-
บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ เสนอรำคำ97,500.-
บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 233/2563
 ลงวันท่ี 17 ก.ค. 63 -

298 กค. 63
จ้ำงจัดพิมพ์เอกสำรประกอบกำรช้ีเเจ
งงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

             25,000.00 - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด เสนอ
รำคำ 24,476.25 บำท

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด เสนอ
รำคำ 24,476.25 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 228/2563
 ลงวันท่ี 10 ก.ค. 63 -

299 กค. 63
จ้ำงจัดท ำระบบข้อมูลคนพิกำรท่ี
ได้รับสิทธิตำมมำตรกำรช่วยเหลือ
เยียวยำส ำหรับคนพิกำร

            500,000.00 - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เฟเวอร์ริท
ดีไซน์  เสนอรำคำ 484,000 
บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เฟเวอร์ริท
ดีไซน์  เสนอรำคำ 484,000 
บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 227/2563
 ลงวันท่ี 10 ก.ค. 63 -

300 กค. 63

จ้ำงซ่อมแซมป๊ัมน้ ำอัตโนมัติ ระบบ
ท่อส่งน้ ำ แท้งค์น้ ำและป๊ัมน้ ำ
ศูนย์บริกำรกรุงเทพมหำนคร อำคำร 
๖๐ ปี กรมประชำสงเครำะห์

82,500.00             -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 82,390.- บำท

บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 82,390.- บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 230/2563
 ลงวันท่ี 16กรกฎำคม 
2563 -

301 กค. 63
ซ้ือวัสดุในกำรจัดอบรมพัฒนำ
ศักยภำพแกนน ำเคร่ือข่ำยด้ำนคน
พิกำร

10,000.00             
-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

กิจทวีทรัพย์
กิจทวีทรัพย์ วงเงินในกำรซ้ือ

 9,993.80บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 70/2563  
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63

-

302 กค. 63
ซ้ือกระเป๋ำส ำหรับใส่เอกสำรกำร
อบรมในกำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพ
แกนน ำเครือข่ำยด้ำนคนพิกำร

               9,000.00

-
 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
กิจทวีทรัพย์

กิจทวีทรัพย์ วงเงินในกำรซ้ือ
 9,000.-บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 71/2563  
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

303 กค. 63

จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรบูรณำ
กำรระบบกำรส่งเสริมอำชีพและกำรมี
งำนท ำ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓

               9,000.00

-

  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด วงเงิน
ในกำรจ้ำง 4,333.50 บำท

รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 231/2563
 ลงวันท่ี 16 ก.ค. 63

-

304 กค. 63 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 32 อัน                7,000.00

-

  วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำกลตรำ

ยำงและกำรพิมพ์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำกลตรำ
ยำงและกำรพิมพ์ วงเงินใน
กำรจ้ำง 4,312.10 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี   
241/2563          ลงวันท่ี
 21 ก.ค. 63

-

305 กค. 63
จ้ำงจัดท ำเอกสำรในกำรจัดอบรม
พัฒนำศักยภำพแกนน ำเครือข่ำยด้ำน
คนพิกำร

               6,000.00
-

  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด วงเงิน

ในกำรจ้ำง 6,000 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 255/2563
 ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63

-

306 กค. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน ฮฐ-4936 กทม.

             12,887.19
-

  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ กรุงไทย จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำ กรุงไทย จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 254/2563
 ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63

-

307 กค. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน ฮอ-7391 กทม.

1,624.80               
-

  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ กรุงไทย จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำ กรุงไทย จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 236/2563
 ลงวันท่ี 20 ก.ค. 63

-

308 กค. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน ฮอ-7392 กทม.

               1,307.01
-

  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ กรุงไทย จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำ กรุงไทย จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 254/2563
 ลงวันท่ี 20 ก.ค. 63

-

309 กค. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน ฮต-7596 กทม.

             26,846.30
-

  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด
บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ 

จ ำกัด

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 226/2563
 ลงวันท่ี 9 ก.ค. 63

-

310 สค. 63

จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม
คณะท ำงำนพิจำรณำกล่ันกรอง
งำนวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร คร้ัง
ท่ี 2/2563

6,000.00

-

วิธีเฉพำะเจำะจง กิจทวีทรัพย์ กิจทวีทรัพย์ รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง 284/2563 ลง
วันท่ี 13 สค. 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

311 สค. 63

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงในกำรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 ของ
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน

28,800.00

-

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำญวิทย์ รอดบวบ นำยชำญวิทย์ รอดบวบ รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง 292/2563 ลง
วันท่ี 20 สค. 63

-

312 สค. 63

จัดซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรในกำรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 ของ
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน

9,600.00

-

วิธีเฉพำะเจำะจง หสม.ทัสก้ิน เทรดด้ิง หสม.ทัสก้ิน เทรดด้ิง รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือ 81/2563 ลงวันท่ี
 20 สค. 63

-

313 สค. 63

จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนใน
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวน
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2564 ของกองยุทธศำสตร์และ
แผนงำน

               7,000.00

-

วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง - - - -

314 สค. 63
จ้ำงจัดพิมพ์เอกสำรประกอบกำร
ช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)

             17,025.00
-

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 312/2563 ลง
วันท่ี 26 สค. 63 -

315 สค. 63

จัดซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรในกำรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผน
งบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปี 2564 ของกรมส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

9,120.00                 

-

วิธีเฉพำะเจำะจง หสม.ทัสก้ิน เทรดด้ิง หสม.ทัสก้ิน เทรดด้ิง รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือ 90/2563 ลงวันท่ี
 28 สค. 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

316 สค. 63

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนงบประมำณ
และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 2564
 ของกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำร

10,000                    

-

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือ 89/2563 ลงวันท่ี
 28 สค. 63

-

317 สค. 63
จ้ำงพิมพ์รำยงำนแผนพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำรเพำะบุคคล

200,000.00              
- วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพเพ็ญวำนิสย์ หจก.เทพเพ็ญวำนิสย์ รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง 315/2563 ลง
วันท่ี 28 สค. 63 -

318 สค. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก. 
หมำยเลขทะเบียน สจ-4027 
กรุงเทพมหำนคร

15,729                    
-

วิธีเฉพำะเจำะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 286/2563 ลง
วันท่ี 17 สค. 63 -

319 สค. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก. 
หมำยเลขทะเบียน ฮฉ-850 
กรุงเทพมหำนคร

4,147                     
-

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 288/2563 ลง
วันท่ี 17 สค. 63 -

320 สค. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก. 
หมำยเลขทะเบียน ฌอ-2330 
กรุงเทพมหำนคร

6,685.36               
-

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุพระนคร จ ำกัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 295/2563 ลง
วันท่ี 24 สค. 63 -

321 สค. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก. 
หมำยเลขทะเบียน ฮจ-436 
กรุงเทพมหำนคร

5,666.72               
-

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 296/2563 ลง
วันท่ี 24 สค. 63 -

322 สค. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก. 
หมำยเลขทะเบียน ฮต-7596 
กรุงเทพมหำนคร

8,706.59               
-

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 310/2563 ลง
วันท่ี 26 สค. 63 -

323 สค. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก. 
หมำยเลขทะเบียน ฮง-9004 
กรุงเทพมหำนคร

10,064.42             
-

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 311/2563 ลง
วันท่ี 26 สค. 63 -

324 สค. 63
ซ้ือวัสดุในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

23,250                    
- โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท วัฒนำกร เทรดด้ิง 1980
 จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 5,970.60 
บำท

บริษัท วัฒนำกร เทรดด้ิง 1980
 จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 5970.60 
บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 83/2563 ลว

 21 ส.ค.  63 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

325 สค. 63
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง 
กระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

10,000                    

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 4,066 บำท

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 4,066 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 86/2563 ลว

 26 ส.ค.  63 -

326 สค. 63

 ซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรประกอบกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง 
กระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

15,000.00               

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน จ ำกัด
 รำคำท่ีเสนอ 15,000 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน จ ำกัด
 รำคำท่ีเสนอ 15,000 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 87/2563 ลว

 26 ส.ค.  63 -

327 สค. 63

จ้ำงซ่อมแซมตะแกรงเหล็กรำงระบำย
น้ ำและโครงเหล็กป้ำยศูนย์เรียนรู้
นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับคนพิกำร

42,900                    

-
โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์ 
ซัพพลำย จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
42,853.50 บำท

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์ 
ซัพพลำย จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
42,853.50 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 256/2563 

ลว 3 ส.ค. 63 -

328 สค. 63
จ้ำงพัฒนำระบบติดตำมเร่ืองร้องเรียน 
ร้องทุกข์ และเช่ือมต่อข้อมูลกับระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

                  300,000

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เอเชีย อินโฟ โซลูช่ัน 
จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 300,000 
บำท

บริษัท เอเชีย อินโฟ โซลูช่ัน 
จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 300,000 
บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 287/2563 

ลว 17 ส.ค. 63 -

329 สค. 63 จ้ำงซ่อมแซมลิฟต์ 6,500                     
- โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ วี กรุ๊ป เอ็น จิ
เนียร่ิง รำคำท่ีเสนอ 6,420 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ วี กรุ๊ป เอ็น 
จิเนียร่ิง รำคำท่ีเสนอ 6,420 
บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 307/2563 

ลว 26 ส.ค. 63 -

330 สค. 63
จ้ำงซ่อมแซมหุ้มหนัง PVC เก้ำอ้ีท ำงำน
ล้อเล่ือน จ ำนวน 3 ตัว

14,400                    - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ร้ำน บ๊ิก เทรดด้ิง รำคำท่ีเสนอ 
5,938.50 บำท

ร้ำน บ๊ิก เทรดด้ิง รำคำท่ีเสนอ 
5,938.50 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 308/2563 

ลว 26 ส.ค. 63 -

331 สค. 63
จ้ำงซ่อมแซมหน้ำต่ำงอลูมิเนียมบำน
เล่ือนห้องรับรองแขก (อธิบดี)

8,400                     

-
โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เจริญชัยมำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
รำคำท่ีเสนอ 8,3460 บำท

บริษัท เจริญชัยมำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
รำคำท่ีเสนอ 8,3460 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 309/2563 

ลว 26 ส.ค. 63 -

332 สค. 63
จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 
๔ เคร่ือง

13,000                    
- โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เค แอนด์ ที เทรด โดย 
นำงสำวศิริวรรณ คุ้มโห้ รำคำท่ี
เสนอ 12,900 บำท

บริษัท เค แอนด์ ที เทรด โดย 
นำงสำวศิริวรรณ คุ้มโห้ รำคำท่ี
เสนอ 12,900 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 313/2563 

ลว 26 ส.ค. 63 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

333 สค. 63

จ้ำงด ำเนินกำรเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงำนรำชกำรท่ัวไป (ส่วนกลำง) ใน
สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมม่ันคงของมนุษย์

10,000                    

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน จ ำกัด
 รำคำท่ีเสนอ 10,000 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน จ ำกัด
 รำคำท่ีเสนอ 10,000 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 314/2563 

ลว 26 ส.ค. 63 -

334 สค. 63
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรปรับ
สภำพแวดล้อมท่ีอยู่อำศัยส ำหรับคน
พิกำรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร

            500,000.00 -  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
ท่ำทรำยล้อเจริญ

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ท่ำทรำยล้อเจริญ
เงิน 500,000.- บำท

 รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 74/2563
ลงวันท่ี 6 สิงหำคม 2563 -

335 สค. 63
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรปรับ
สภำพแวดล้อมท่ีอยู่อำศัยส ำหรับคน
พิกำรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร

            160,000.00 -  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
ท่ำทรำยล้อเจริญ

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ท่ำทรำยล้อเจริญ
เงิน 160,000.- บำท

 รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 79/2563
ลงวันท่ี 19 สิงหำคม 2563 -

336 สค. 63

จ้ำงจัดท ำโล่และของท่ีระลึกส ำหรับ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำท่ี
เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2563

 71,300.-บำท -  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนกวีศิลป์ ร้ำนกวีศิลป์    71,300.-บำท  รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง 285/2563 ลง
วันท่ี 14 ส.ค.63

-

337 สค. 63
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  500,000.-บำท -  โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนสุรชัย        ร้ำนสุรชัย       

499,990.- บำท
 รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือ 88/2563  ลง

วันท่ี 28 ส.ค.63 -

338 สค. 63
จ้ำงตัดตกแต่งต้นไม้บริเวณหน้ำอำคำร
 60 ปี กรมประชำสงเครำะห์

30,000.00             -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทรูวัน จ ำกัด จ ำนวน
เงิน 27,820.- บำท

บริษัท ทรูวัน จ ำกัด จ ำนวน
เงิน 27,820.- บำท

 รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 257/2563
 ลงวันท่ี 3สิงหำคม 2563 -

339 สค. 63

จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำน
ทำงพิเศษ เพ่ือใช้ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรจังหวัดลพบุรี และจังหวัด
สุพรรณบุรี

7,200.00               -  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกริกพล แดงสุข จ ำนวน
เงิน 7,200.-บำท

นำยเกริกพล แดงสุข จ ำนวน
เงิน 7,200.-บำท

 รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 260/2563
 ลงวันท่ี 5สิงหำคม 2563

-

340 สค. 63

จ้ำงซ่อมแซมวอลเปเปอร์บริเวณกลุ่ม
กำรคลัง

5,400.00               -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 5,350.- บำท

บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 5,350.- บำท

 รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 263/2563
 ลงวันท่ี 6สิงหำคม 2563

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

341 สค. 63

จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองบันทึกกล้องวงจร
ปิด

54,000.00             -  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด โดย
นำงสำวศิริวรรณ  คุ้มโห้ 
จ ำนวนเงิน 53,950.- บำท

ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด โดย
นำงสำวศิริวรรณ  คุ้มโห้ 
จ ำนวนเงิน 53,950.- บำท

 รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 291/2563
 ลงวันท่ี 20 สิงหำคม 2563

-

342 สค. 63

จ้ำงซ่อมแซมกล้องวีดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ และคีย์บอร์ด
คอนโทรล ห้องศูนย์ปฏิบัติกำร พก.
(DEP WAR ROOM)

45,500.00             -  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด โดย
นำงสำวศิริวรรณ  คุ้มโห้ 
จ ำนวนเงิน 45,500.- บำท

ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด โดย
นำงสำวศิริวรรณ  คุ้มโห้ 
จ ำนวนเงิน 45,500.- บำท

 รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 297/2563
 ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2563

-

343 สค. 63

จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรปฏิบัติงำน
ในระบบ GFMIS ช่วงส้ินปีงบประมำณ
 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรปิด
บัญชีประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓"

40,000.00             -  วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ จ ำนวนเงิน 15,960.-

บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ จ ำนวนเงิน 15,960.-

บำท

 รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 298/2563
 ลงวันท่ี 25 สิงหำคม 2563

-

344 สค. 63

ซ้ือกระเป๋ำในกำรจัดโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร "กำรปฏิบัติงำนใน
ระบบ GFMIS ช่วงส้ินปีงบประมำณ 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรปิดบัญชี
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓"

12,600.00             -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เค.พี.เอส. พรีเม่ียม 
โปรดักส์ จ ำกัด จ ำนวนเงิน 

10,080.-บำท

บริษัท เค.พี.เอส. พรีเม่ียม 
โปรดักส์ จ ำกัด จ ำนวนเงิน 

10,080.-บำท

 รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 84/2563 
ลงวันท่ี 25 สิงหำคม 2563

-

345 สค. 63

ซ้ือกระเป๋ำในกำรจัดโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร "กำรปฏิบัติงำนใน
ระบบ GFMIS ช่วงส้ินปีงบประมำณ 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรปิดบัญชี
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓"

60,000.00             -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
จ ำนวนเงิน 16,655.62.-บำท

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
จ ำนวนเงิน 16,655.62.-บำท

 รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 85/2563 
ลงวันท่ี 25 สิงหำคม 2563

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

346 สค. 63

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ เพ่ือใช้รับ
 - ส่ง ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร และเจ้ำหน้ำท่ี เพ่ือ
จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
"กำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ช่วง
ส้ินปีงบประมำณ เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมในกำรปิดบัญชีประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓"

16,200.00             -  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกริกพล  แดงสุข จ ำนวน
เงิน 16,200.-บำท

นำยเกริกพล  แดงสุข จ ำนวน
เงิน 16,200.-บำท

 รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 299/2563
 ลงวันท่ี 26 สิงหำคม 2563

-

347 สค. 63
จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ จ ำนวน 15 
รำยกำร

            320,000.00 - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 

เสนอรำคำ 319,999.55 บำท
บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
เสนอรำคำ 319,999.55 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 80/2563 
ลงวันท่ี 20 ส.ค. 63 -

348 สค. 63

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ เพ่ือใช้
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรจังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี จ ำนวน ๑ คัน

               9,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกริกพล แดงสุข
นำยเกริกพล แดงสุข วงเงิน

ในกำรจ้ำง 9,000 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี   
261/2563 ลงวันท่ี 5 ส.ค.
 63

-

349 สค. 63
จ้ำงจัดท ำเอกสำรเพ่ือใช้ในกำรจัด
อบรมหลักสูตรผู้ช่วยคนพิกำร
ระดับพ้ืนฐำน พ.ศ. 2555

             16,300.00
-

 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด วงเงิน
ในกำรจ้ำง 16,300 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี   
283/2563 ลงวันท่ี 10 
ส.ค. 63

-

350 สค. 63
จ้ำงจัดท ำเอกสำรสรุปกำรถอด
บทเรียนหน่วยจัดบริกำรล่ำมภำษำมือ
 ประเภทองค์กรด้ำนคนพิกำร

             40,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด วงเงิน
ในกำรจ้ำง 40,000 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี   
289/2563 ลงวันท่ี 17 
ส.ค. 63

-

351 สค. 63

จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม
คณะกรรมกำรระดบบส่งเสริมอำชีพ
และกำรมีงำนท ำของคนพิกำร คร้ังท่ี 
3/2563

               9,000.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด วงเงิน
ในกำรจ้ำง 5,296.50 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี   
290/2563 ลงวันท่ี 17 
ส.ค. 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

352 สค. 63

จ้ำงท ำป้ำยไวนิลในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรส่งเสริมพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ สินค้ำและบริหำรของคน
พิกำร ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และ
กำรส่งเสริมกำรขำยด้วยตลำดออนไลน์

               4,500.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน เท

รดด้ิง

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง วงเงินในกำรจ้ำง 

4,500.-บำท

รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี   
293/2563 ลงวันท่ี 20 
ส.ค. 63

-

353 สค. 63

จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรกำรส่งเสริมพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ สินค้ำและบริหำรของคน
พิกำร ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และ
กำรส่งเสริมกำรขำยด้วยตลำดออนไลน์

2,000.00               

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด วงเงิน

ในกำรจ้ำง 1,070 บำท

รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี   
294/2563 ลงวันท่ี 20 
ส.ค. 63

-

354 สค. 63
ซ้ือวัสดุส ำนักงำนของศูนย์บริกำรคน
พิกำรกรุงเทพมหำนคร

59,517.74             
-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

กิจทวีทรัพย์
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภำสะ เท

รดด้ิง วงเงินในกำรซ้ือ 
59,517.74บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 72/2563 
ลงวันท่ี 4 ส.ค. 63

-

355 สค. 63

ซ้ือวัสดุในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำศักยภำพศูนย์บริกำรคนพิกำร
สู่กำรเป็นต้นแบบศูนย์บริกำรร่วม 
ยกระดับอำชีพของคนพิกำรส ำหรับ
เศรษฐกิจวิถีใหม่ (New Normal)

               5,000.00

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

กิจทวีทรัพย์
กิจทวีทรัพย์ วงเงินในกำรซ้ือ

 3,054.85.-บำท

รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 75/2563 
ลงวันท่ี 10 ส.ค. 63

-

356 สค. 63
ซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรในกำรจัดอบรม
หลักสูตรผู้ช่วยคนพิกำรระดับพ้ืนฐำน
 พ.ศ. 2555

             19,560.00
-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง วงเงินในกำรซ้ือ 

19,560.-บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 76/2563  
ลงวันท่ี 10 ส.ค. 63

-

357 สค. 63
ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในกำรจัดอบรม
หลักสูตรผู้ช่วยคนพิกำรระดับพ้ืนฐำน
 พ.ศ. 2555

             19,560.00
-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด
บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
วงเงินในกำรซ้ือ 19,559.07 

บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 77/2563  
ลงวันท่ี 10 ส.ค. 63

-

358 สค. 63 ซ้ือกล่องกระดำษใส่เอกสำรส ำเร็จรูป              26,800.00 -  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยสุรชัย รูปหล่อ
นำยสุรชัย รุปหล่อ วงเงินใน

กำรซ้ือ 26,800 บำท
รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 78/2563  

ลงวันท่ี 14 ส.ค. 63
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

359 สค. 63
ซ้ือหมึกพิมพ์และบัตรพลำสติก
ส ำหรับกำรออกบัตรประจ ำตัวล่ำม
ภำษำมือ

             45,000.00
-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปัง
 จ ำกัด

บริษัท ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปัง
 จ ำกัด วงเงินในกำรซ้ือ 

44,993.50

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 82/2563   
       ลงวันท่ี 20 ส.ค. 63

-

360 กย. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน ฌอ-2330 กทม.

15,566.90
-

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุพระนคร จ ำกัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ำกัด รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 322/2563 ลง
วันท่ี 15 กย. 63 -

361 กย. 63
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ พก.
 หมำยเลขทะเบียน ฮต-7595 กทม.

52,107.29
-

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด
บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ 

จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง 324/2563 ลง
วันท่ี 15 กย. 63 -

362 กย. 63
จ้ำงผลิตเอกสำรประกอบกำรออก
บัตรประจ ำตัวคนพิกำร

739,050.00
-

วิธีเฉพำะเจำะจง
ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ำกัด

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำง 334/2563 ลง
วันท่ี 29 กย. 63 -

363 กย. 63
ซ้ือโปรแกรมประยุกต์ระบบอัจฉริยะ
เพ่ือกำรตัดสินใจ

489,000.00              
- วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดีไดร์ฟ จ ำกัด บริษัท ไอดีไดร์ฟ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือ 94/2563 ลงวันท่ี
 15 กย. 63 -

364 กย. 63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรประชุมกำรจัด
ค่ำยคัดเลือกผู้แทนเยำวชนพิกำรไทย
เข้ำร่วมกำรแข่งขันควำมท้ำทำยทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสำกล 
ประจ ำปี 2564

             29,998.52

-

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือ 98/2563 ลงวันท่ี
 18 กย. 63

-

365 กย. 63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรถอดบทเรียนคนพิกำร
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19)

24,128.50               

-

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือ 100/2563 ลง
วันท่ี 22 กย. 63

-

366 กย. 63
จ้ำงพัฒนำปรับปรุงระบบกำรให้บริกำร
ข้อมูลคนพิกำรผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์

385,200                  
-

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทัช ไอที เทคโนโลยี จ ำกัด
บริษัท ทัช ไอที เทคโนโลยี 

จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง 325/2563 ลง
วันท่ี 15 กย. 63 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

367 กย. 63

จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมกำร
จัดค่ำยคัดเลือกผู้แทนเยำวชนพิกำรไทย
เข้ำร่วมกำรแข่งขันควำมท้ำทำยทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสำกล 
ประจ ำปี 2564

10,000                    

-

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจักรพงษ์ สมบุญ นำยจักรพงษ์ สมบุญ รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง 330/2563 ลง
วันท่ี 18 กย. 63

-

368 กย. 63

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศในกำรประชุม
กำรจัดค่ำยคัดเลือกผู้แทนเยำวชนพิกำร
ไทยเข้ำร่วมกำรแข่งขันควำมท้ำทำยทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสำกล 
ประจ ำปี 2564

10,800                    

-

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำญวิทย์ รอดบวบ นำยชำญวิทย์ รอดบวบ รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง 331/2563 ลง
วันท่ี 18 กย. 63

-

369 กย. 63
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์
โฆษณำและเผยแพร่

892,345                  
- e-bidding

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แปซิฟิก พลัส
 ไอที

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แปซิฟิก พลัส
 ไอที

รำคำต่ ำสุด
สัญญำเลขท่ี 4/2563 ลง
วันท่ี 29 กย. 63 -

370 กย. 63

จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำน
ทำงพิเศษส ำหรับใช้ในกำรสนับสนุน
รถยนต์ตู้พร้อมพนักงำนขับรถยนต์
รำชกำร เพ่ือรับส่ง Miss&MISS 
QUEEN DEAF THAILAND 2020

32,400.00             

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงเกริกพล แดงสุข
นำงเกริกพล แดงสุข วงเงิน

ในกำรจ้ำง 32,400บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 317/2563
 ลงวันท่ี 3 ก.ย 63

-

371 กย. 63
จ้ำงเหมำรถตู้เพ่ือใช้ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์

               7,200.00
-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเกริกพล แดงสุข
นำงเกริกพล แดงสุข วงเงิน

ในกำรจ้ำง 7,200บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 318/2563
 ลงวันท่ี 10 ก.ย 64

-

372 กย. 63

จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม
เตรียมควำมพร้อมในกำรก ำหนด
มำตรฐำนศูนย์พัฒนำศักยภำพและ
อำชีพ และศูนย์ส่งเสริมอำชีพคนพิกำร

               7,800.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด วงเงิน

ในกำรจ้ำง 7,800 บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 320/2563
 ลงวันท่ี 10 ก.ย. 63 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

373 กย. 63

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษในกำร
เดินทำงไปอบรมเตรียมควำมพร้อมใน
กำรก ำหนดมำตรฐำนศูนย์พัฒนำ
ศักยภำพและอำชีพคนพิกำร และ
ศูนย์ส่งเสริมอำชีพคนพิกำร

             25,200.00

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเกริกพล แดงสุข
นำงเกริกพล แดงสุข วงเงิน

ในกำรจ้ำง 25,200บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 321/2563
 ลงวันท่ี 11 ก.ย. 63

-

374 กย. 63
จ้ำงพิมพ์คู่มือกำรปฏิบัตงำนผู้ช่วยคน
พิกำร

50,000.00             
-

 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด วงเงิน
ในกำรจ้ำง 49,980 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี   
323/2563 ลงวันท่ี 15 
ก.ย. 63

-

375 กย. 63
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศในกำร
เดินทำงไปรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

10,800.00             
-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเกริกพล แดงสุข
นำงเกริกพล แดงสุข วงเงิน
ในกำรจ้ำง 10,800 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี   
328/2563 ลงวันท่ี 17 
ก.ย. 63

-

376 กย. 63
จ้ำงจัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม
เตรียมควำมพร้อมองค์กรในกำรตรวจ
ประเมินมำตรฐำนองค์กร

11,000.00             
-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเกริกพล แดงสุข
นำงเกริกพล แดงสุข วงเงิน
ในกำรจ้ำง 11,000 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี   
332/2563 ลงวันท่ี 22 
ก.ย. 63

-

377 กย. 63

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ เพ่ือใช้
ในกำรเดินทำงไปจัดอบรมเตรียม
ควำมพร้อมองค์กรในกำรตรวจ
ประเมินมำตรฐำนองค์กร

50,400.00             

-

 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเกริกพล แดงสุข
นำงเกริกพล แดงสุข วงเงิน
ในกำรจ้ำง 50,400 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี   
333/2563 ลงวันท่ี 22 
ก.ย. 63

-

378 กย. 63
จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก

11,200.00             
-

 วิธีเฉพำะเจำะจง ผู้ให้บริกำรท่ัวไป ผู้ให้บริกำรท่ัวไป - - -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

379 กย. 63

ซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรเพ่ือใช่ส ำหรับใส่
เอกสำรในกำรจัดอบรมเตรียมควำม
พร้อมในกำรก ำหนดมำตรฐำนศูนย์
พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำร
และศูนย์ส่งเสริมอำชีพคนพิกำร

11,700.00             

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง วงเงินในกำรจ้ำง 

11,700บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 92/2563 
ลงวันท่ี 11 ก.ย 63

-

380 กย. 63

ซ้ืออุปกรณ์ในกำรอบรมเตรียมควำม
พร้อมในกำรก ำหนดมำตรฐำนศูนย์
พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำร 
และศูนย์ส่งเสริมอำชีพคนพิกำร

             30,000.00

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด
บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
วงเงินในกำรซ้ือ 27,087.05 

บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 93/2563 
ลงวันท่ี 11 ก.ย.. 63 -

381 กย. 63

ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ
ใช้เติมรถตู้ปรับอำกำศจ้ำงเหมำในกำร
เดินทำงไปจัดอบรมเตรียมควำมพร้อม
ในกำรก ำหนดมำตรฐำนสูนย์พัฒนำ
ศักยภำพและอำชีพคนพิกำรและศูนย์
ส่งเสริมอำชีพคนพิกำร

             14,000.00

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป

สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป

- - -

382 กย. 63 ซ้ือสำยคล้องบัตรผู้ช่วยคนพิกำร              50,000.00
-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญ
วำนิสย์ วงเงินในกำรซ้ือ 

49,500 บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 95/2563 
ลงวันท่ี 15 ก.ย. 63

-

383 กย. 63
ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับใช้เติมรถตู
ปรับอำกำศจ้ำงเหมำในกำรเดิทำงไป
รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

               8,000.00
-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป

สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป

- - -

384 กย. 63

ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ
ใช้เติมรถตู้ปรับอำกำศในกำรเดิมทำง
ไปจัดอบรมเตรียมควำมพร้อมองค์กร
ในกำรตรวจประเมินมำตรฐำนองค์กร

             28,000.00

-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป

สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป

- - -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

385 กย. 63
ซ้ือวัสดุในกำรจัดอบรมเตรียมควำม
พร้อมองค์กรในกำรตรวจประเมิน
มำตรฐำนองค์กร

             27,500.00
-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด
บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
วงเงินในกำรจ้ำง 22,697.91

 บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 102/2563 
ลงวันท่ี 22 ก.ย 63

-

386 กย. 63
ซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรในกำรจัดอบรม
เตรียมควำมพร้อมองค์กรในกำรตรวจ
ประเมินมำตรฐำนองค์กร

             16,500.00
-

 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง วงเงินในกำรจ้ำง 

14,300 บำท
รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 103/2563 
ลงวันท่ี 22 ก.ย 63

-

387 กย. 63
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ครุภัณฑ์
โฆษณำและเผยแพร่ และครุภัณฑ์
งำนบ้ำนงำนครัว

 228,800.-บำท -  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์ ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์   
225,700.-บำท

 รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือ 101/2563 ลง
วันท่ี 22 ก.ย.63 -

388 กย. 63
เช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์             100,000.00 - โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย 
เสนอรำคำ 64,200 บำท

บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย 
เสนอรำคำ 64,200 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 99/2563 
ลงวันท่ี 18 ก.ย. 63 -

389 กย. 63
จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 
จ ำนวน ๔ เคร่ือง

17,400                 
- โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เค แอนด์ ที เทรด โดย 
นำงสำวศิริวรรณ คุ้มโห้ รำคำท่ี
เสนอ 17,375 บำท

บริษัท เค แอนด์ ที เทรด โดย 
นำงสำวศิริวรรณ คุ้มโห้ รำคำท่ี
เสนอ 17,375 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 326/2563 

ลว 16 ก.ย.  63 -

390 กย. 63

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ เพ่ือใช้
ในกำรจัดอบรมโครงกำร ปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๓

72,000                 

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

นายเกริกพล  แดงสุข ราคาท่ี
เสนอ 50,400 บาท

นายเกริกพล  แดงสุข ราคาท่ี
เสนอ 50,400 บาท

รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 327/2563 
ลว 17 ก..  63 -

391 กย. 63
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกำรจัดอบรม
โครงกำร ปฐมนิเทศข้ำรำชกำรใหม่ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓

21,490.00               
-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 15,850.98 บำท

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 15,850.98 บำท

รำคำต่ ำสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 96/2563 ลว

 17 ก..  63 -

392 กย. 63

 ซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำรประกอบกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง 
กระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน 
ร้องทุกข์ และข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ

8,550                     

-

โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน เทรด
ด้ิง รำคำท่ีเสนอ 8,550 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง รำคำท่ีเสนอ 8,550 บำท

รำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 97/2563 ลว
 17 ก..  63 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

393 กย. 63

จ้ำงซ่อมแซมสวิทช์ควบคุมเสียงตำม
สำย เคร่ืองปรับอำกำศ โคมไฟ 
เต้ำรับแลนด์ 
และประตูอลูมิเนียมบำนสวิง

21,600.00             -  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด  
จ ำนวนเงิน 21,590.- บำท

ร้ำนเค แอนด์ ที เทรด  
จ ำนวนเงิน 21,590.- บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 319/2563
 ลงวันท่ี 11 กันยำยน 
2563 -

394 กย. 63
จ้ำงซ่อมแซมตัวหนอนฟุตบำท 
บริเวณอำคำร ๖๐ ปี กรม
ประชำสงเครำะห์

23,500.00             -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลำย จ ำกัด จ ำนวนเงิน 

23,364.52บำท

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลำย จ ำกัด จ ำนวนเงิน 

23,364.52บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 316/2563
 ลงวันท่ี 3 กันยำยน 2564 -

395 กย. 63

จ้ำงซ่อมแซมฝ้ำ วอลเปเปอร์ ย้ำย
ต ำแหน่งติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ ห้อง
กองอ ำนวยกำรร่วมพัฒนำท่ีอยู่อำศัย
ชุมชนริมคลองและริมฝ่ังแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ ซ่อมแซมฝ้ำบริเวณ ช้ัน ๓
 ซ่อมแซมวอลเปเปอร์บริเวณ ช้ัน ๑ 
ซ่อมแซมประตูบ้ิวอิน กลุ่มกฎหมำย

88,600.00             -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 88,510.40 บำท

บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 88,510.40 บำท

รำคำต่ ำสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 329/2563
 ลงวันท่ี 18 กันยำยน 
2565

-


