
สรุปผลการด าเนินิการัดดื้อจัดดัาา ประั าปี บประมาณ 2563 
กรมส่ เนสรนมและพดฒิาคุณภาพชีวนตคิพนการ กจ กจ ทุิฯ 

วดิที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กดิยายิ 2563 
 

ล ำดับ 
ที ่

วันที่ 
งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

1 9 ต.ค. 62 โครงการจ้ า งที่ ป รึ กษา
ติดตามประเมินผลโครงการ 
 

3,550,000.00 3,550,000.00 ัาา ที่ปรึกษา
เนฉพาะเนัาะั  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
3,550,000.00 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
3,550,000.00 

- สดญญาัาา  
ที่ปรึกษา 
3/2562 

2 31 ต.ค. 62 ัาา เนัาาหิาาที่รดกษาความ
ปลจดภดยขจ กจ กจ ทุิ
และส่ เนสรนมความเนสมจ
ภาคคิพนการ ประั าปี
 บประมาณ พ.ศ. 2563 

761,800.00 
 

761,800.00 
 

เนฉพาะเนัาะั  องค์การสงเคราะห์ 
ทหารผ่านศึก ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
761,736.00 

องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
761,736.00 

- สดญญาัาา  
1/2563 

3 6 พ.ย. 62 ัาา เนหมารถตูา ส าหรดบล 
พ้อิทีใ่ิเนขตกรุ เนทพ 

450,000.00 412,500.00 เนฉพาะเนัาะั  ปรนญญา เนร้จ ัาบ 
412,500.00 

ปรนญญา เนร้จ ัาบ 
412,500.00 

- ใบสด่ ัาา  
2/2563 

4 11 พ.ย. 62 ื้อจวดสดุส าิดก าิขจ กจ 
กจ ทุิฯ ปี 63 ครดอ ท่ี 1 

500,000.00 
 

498,743.05 เนฉพาะเนัาะั  บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
498,743.05 

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
498,743.05 

- ใบสด่ ื้อจ  
2/2563 

 
 
 



ล ำดับ 
ที ่

วันที่ 
งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

5 14 พ.ย. 62 ัาา แหมาเนจกชิ (บุคคล
ธรรมดา) ด าเนินิ าิดาาิ
กฎหมายเนพ่้จใหาค าปรึกษา 
ภายใตาภารกนัโคร การ
ตรวัสจบการไดารดบสนทธน
ขจ คิพนการ กนักรรม ที่ 2 

315,000.00 315,000.00 เนฉพาะเนัาะั  ิายปัญญา  กา กรณ์ 
315,000.00 

ิายปัญญา  กา กรณ์ 
315,000.00 

- ขาจตกล การัาา  
เนลขที่  

1/2563 

6 14 พ.ย. 62 ัา า  ท าสมุ ดคู่ บดญชีการ
ช าระเน นิ กจ ทุิฯปี 63 

210,000.00 210,000.00 เนฉพาะเนัาะั  หาา หุาิส่วิั ากดด  
เนทพเนพ็ญวาินสย์ 
210,000.00 

หาา หุาิส่วิั ากดด  
เนทพเนพ็ญวาินสย์ 
210,000.00 

- ใบสด่ ัาา  
3/2563 

7 15 พ.ย. 62 ัาา เนหมาก าัดดปลวก มด 
หิู แมล สาบ ฯลฯ ขจ 
กจ กจ ทุิฯ 

48,000.00 38,500.00 เนฉพาะเนัาะั  บัก.ืดิิี่ไทยแลิด์ 
38,500.00 

บัก.ืดิิี่ไทยแลิด์ 
38,500.00 

- ใบสด่ ัาา  
4/2563 

8 18 พ.ย. 62 ัาา ื่จมบ ารุ รถยิต์ ขจ 
กจ กจ ทุิและส่ เนสรนม
ความเนสมจภาคคิพนการ 
หมายเนลขทะเนบียิ ฮล 1890 
กรุ เนทพมหาิคร 

22,500.00 22,051.94 เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท โตโยตาา กรุ ไทย 
ั ากดด 

22,051.94 

บรนษดท โตโยตาา กรุ ไทย 
ั ากดด 

22,051.94 

- ใบสด่ ัาา  
5/2563 

9 18 พ.ย. 62 ัาา ื่จมบ ารุ ทจ่ิอ าประปา 750.00 750.00 เนฉพาะเนัาะั  ิายประทีป  หมจยาดี 
750.00 

ิายประทีป  หมจยาดี 
750.00 

- ใบสด่ ัาา  
6/2563 

 
 



ล ำดับ 
ที ่

วันที่ 
งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

10 22 พ.ย. 62 ัาา เนหมารถตูาปรดบจากาศ 
ไปเนชีย ใหม่ เนพ่้จด าเนินิการ
ตรวัสจบเนจกสารรายการ
รด บช า ระหิีอ ขจ ลู กหิีอ
ัด  ห วด ด  ัด ด ท า ส รุ ป
รายละเนจียดขาจมูลลูกหิีอ
ขจ ัด หวดดฯ 

12,600.00 12,600.00 เนฉพาะเนัาะั  ิายปรนญญา  เนร้จ ัาบ 
12,600.00 

ิายปรนญญา  เนร้จ ัาบ 
12,600.00 

- ใบสด่ ัาา  
7/2563 

11 28 พ.ย. 62 
 

ัาา แหมาเนจกชิ (บุคคล
ธรรมดา) ด าเนินิ าิดาาิ
กฎหมายเนพ่้จใหาค าปรึกษา
แิะิ าเนสิจแิวทา การ
ตนดตามตรวัสจบการัาา 
 าิคิพนการ 

300,000.00 300,000.00 เนฉพาะเนัาะั  ิายประหยดด  ดีจ่จ  
300,000.00 

ิายประหยดด  ดีจ่จ  
300,000.00 

- ขาจตกล การัาา  
เนลขที่  

2/2563 

12 29 พ.ย. 62 
 

จ้ า งพนั ก ง านท า ค ว าม
สะอาดของกองกองทุน
และส่งเสริมความเสมอ
ภาคคนพิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

768,000.00 768,000.00 e - bidding บริษัท ดวงบรรฎการ 
เซอร์วิส จ ากัด 
612,000.00 

บริษัท ดวงบรรฎการ 
เซอร์วิส จ ากัด 
510,000.00 

- สดญญาัาา  
2/2563 

13 4 ธ.ค. 62 ัา า เนหมารถยิต์ตูาปรดบ
จากาศ โคร การพดฒิา
ศดกยภาพบุคลากรเนพ่้จเนพน่ม
ประสนทธนผลใิ การปฏนบดตน า  ิ

14,400.00 14,400.00 เนฉพาะเนัาะั  ิายปรนญญา  เนร้จ ัาบ 
14,400.00 

ิายปรนญญา  เนร้จ ัาบ 
14,400.00 

- ใบสด่ ัาา  
8/2563 

 
 
 



ล ำดับ 
ที ่

วันที่ 
งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

14 6 ธ.ค. 62 ัาา ท าเนจกสารใิการัดด
จบรม โคร  การพดฒิา
ศด กยภาพบุ คลากร เน พ่้ จ 
เนพน่ มประสนทธนผลใิการ
ปฏนบดตน าิ 

36,000.00 19,260.00 เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท ลีโจื่า ั ากดด
19,260.00 

บรนษดท ลีโจื่า ั ากดด
19,260.00 

- ใบสด่ ัาา  
9/2563 

15 24 ธ.ค. 62 ัาา ลาา เนคร้่จ ปรดบจากาศ
จาคารกจ กจ ทุิ ปี 63 

69,600.00 69,600.00 เนฉพาะเนัาะั  ราาิสุชาลา เนคร้่จ เนย็ิ
69,600.00 

ราาิสุชาลา เนคร้่จ เนย็ิ
69,600.00 

- ใบสด่ ัาา  
10/2563 

16 4 ธ.ค. 62 ื้อจกระเนป๋าใิการัดดจบรม 
โคร การพดฒิาศดกยภาพ
บุคลากรเนพ่้จเนพน่มประสนทธนผล
ใิการปฏนบดตน าิ 

54,000.00 54,000.00 เนฉพาะเนัาะั  หาา หุาิส่วิสามดญ ทดสกนอิ  
เนทรดดนอ  

54,000.00 

หาา หุาิส่วิสามดญ ทดสกนอิ 
เนทรดดนอ  

54,000.00 

- ใบสด่ ื้อจ  
3/2563 

17 4 ธ.ค. 62 ื้อจวดสดุ ใิการัดดจบรม 
โคร การพดฒิาศดกยภาพ
บุคลากรเนพ่้จเนพน่มประสนทธนผล
ใิการปฏนบดตน าิ 

25,600.00 12,326.40 เนฉพาะเนัาะั  บัก.ตากจรุณสนิ 
12,326.40 

บัก.ตากจรุณสนิ 
12,326.40 

- ใบสด่ ื้อจ 
4/2563 

18 26 ธ.ค. 62 
 

เช่าบริการอินเตอร์เน็ตของ
กองกองทุนและส่งเสริม
ความเสมอภาคคนพิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

4,500,000.00 4,500,000.00 e - bidding บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
4,495,000.00 

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
4,490,000.00 

- สดญญาเนช่า 
1/2563 

 
 
 



ล ำดับ 
ที ่

วันที่ 
งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

19 27 ธ.ค. 62 ื้อจครุภดณฑ์คจมพนวเนตจร์ 
แ ล ะ ส า ิด ก  า ิ ข จ   
กจ กจ ทุิฯ ประั าปี
 บประมาณ พ.ศ. 2563 

371,500.00 335,646.16 เนฉพาะเนัาะั  บัก.ตากจรุณสนิ 
335,646.16 

บัก.ตากจรุณสนิ 
335,646.16 

- ใบสด่ ื้อจ 
5/2563 

20 3 ม.ค. 63 ัาา เนหมารถตูาปรดบจากาศ 
ส าหรดบเนดนิทา ไปราชการ
ัด หวดดกาฬสนิธุ์ 

12,600.00 12,600.00 เนฉพาะเนัาะั  ิายปรนญญา  เนร้จ ัาบ 
12,600.00 

ิายปรนญญา  เนร้จ ัาบ 
12,600.00 

- ใบสด่ ัาา  
11/2563 

21 6 ธ.ค. 62 ัดดพนมพ์ใบแสด ค าขจบคุณ 67,500.00 67,500.00 เนฉพาะเนัาะั  หาา หุาิส่วิั ากดด 
 เนทพเนพ็ญวาินสย์

67,500.00 

หาา หุาิส่วิั ากดด 
 เนทพเนพ็ญวาินสย์ 

67,500.00 

- ใบสด่ ัาา  
12/2563 

22 14 ม.ค. 63 เนช่าจาคารกจ กจ ทุิและ
ส่ เนสรนมความเนสมจภาค 
คิพนการ 

19,800,000.00 19,800,000.00 เนฉพาะเนัาะั  บริษัท แอ็ท เบส  
คอร์นเนอร์ จ ากัด
19,800,000.00 

บริษัท แอ็ท เบส  
คอร์นเนอร์ จ ากัด
19,800,000.00 

- สดญญาเนช่า 
2/2563 

23 24 ม.ค. 63 ัาา ขิยาายเนจกสารราชการ 
ขจ กจ กจ ทุิและส่ เนสรนม
ความเนสมจภาคคิพนการ 
ัากส าิดก าิส่ เนสรนมและ
สิดบสิุิวนชาการ 2 

15,000.00 13,000.00 เนฉพาะเนัาะั  ิา สาวสมมาท  กนัขุิทด
13,000.00 

ิา สาวสมมาท   
กนัขุิทด 

13,000.00 

- ใบสด่ ัาา  
13/2563 

24 24 ม.ค.63 ื้อจกล่จ พลาสตนกส าหรดบ
ใส่เนจกสารขจ กจ กจ ทุิฯ 

105,000.00 102,987.50 เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด 
102,987.50 

บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด 
102,987.50 

- ใบสด่ ื้อจ  
6/2563 



ล ำดับ 
ที ่

วันที่ งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

25 27 ก.พ.63 ื้อจวดสดุส าิดก าิขจ กจ 
กจ ทุิฯ ปี63  

493,447.00 
 

491,178.15 
 

เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด 
491,178.15 

บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด 
491,178.15 

- ใบสด่ ื้อจ 
7/2563 

26 24 ก.พ.63 เนช่าสถาิที่ เนก็บเนจกสาร
ขจ กจ กจ ทุิฯ ปี บ 63 

336,000.00 272,333.34 เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด
272,333.34 

บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด 
272,333.34 

- ใบสด่ ัาา  
15/2563 

27 23 มี.ค.63 ื้อจิอ า ฉีดพ่ิฆ่า เนช้อ จ โ รค
และเนัลแจลกจฮจล์ลาา 
ม้จ 

56,000.00 
 

56,000.00 
 

เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท พาราวนิสดิ ั ากดด 
56,000.00 

บรนษดท พาราวนิสดิ ั ากดด 
56,000.00 

- ใบสด่ ื้อจ 
7/2563 

28 18 มี.ค.63 ัาา ื่จมบ ารุ รถยิต์ขจ 
กจ กจ ทุิฯ หมายเนลข
ทะเนบียิ 4กข 6375 กทม 

13,000.00 6,415.45 เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท โตโยตาา กรุ ไทย 
ั ากดด  

6,415.45 

บรนษดท โตโยตาา กรุ ไทย 
ั ากดด  

6,415.45 

- ใบสด่ ัาา  
16/2563 

29 26 มี.ค.63 จ้ า ง ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
บ ารุ งรั กษาร ะ บ บ ง า น
กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต 
ค น พิ ก า ร  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ ๒๕๖3 

10,000,000.00 10,000,000.00 e - bidding กิจการค้าร่วมเอ็ม ดี  
คอนซอร์เตียม 
9,900,000.00 

กิจการค้าร่วมเอ็ม ดี  
คอนซอร์เตียม
9,800,000.00 

- สดญญาัาา  
3/2563 



30 13 เนม.ย.63 ัาา ขิยาายเนจกสารราชการ 
ขจ กจ กจ ทุิฯ 

28,000.00 
 

28,000.00 
 
 

เนฉพาะเนัาะั  ิา สาวสมมาท  กนัขุิทด 
28,000.00 

 

ิา สาวสมมาท  กนัขุิทด 
28,000.00 

 

- ใบสด่ ัาา  
17/2563 

ล ำดับ 
ที ่

วันที่ งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

31 13 เนม.ย.63 ัาา ื่จมบ ารุ รถยิต์ขจ 
กจ กจ ทุิฯ หมายเนลข
ทะเนบียิ 5กบ 1360 กทม 

13,000.00 9,511.81 เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท โตโยตาากรุ ไทย 
ั ากดด 

9,511.81 

บรนษดท โตโยตาา 
กรุ ไทย ั ากดด 

9,511.81 

- ใบสด่ ัาา  
18/2563 

32 13 เนม.ย.63 ัา า  ื่ จ ม เน ค ร้่ จ  พน ม พ์
ค จ ม พน ว เน ต จ ร์  เน ค ร้่ จ  
คจมพนวเนตจร์ และส ารจ 
ไฟคจมพนวเนตจร์ ขจ กจ 
กจ ทุิฯ 

20,000.00 19,955.50 เนฉพาะเนัาะั  หัก.โจม ไจทีเนืจร์วนส 
19,955.50 

หัก.โจม ไจทีเนืจร์วนส 
19,955.50 

- ใบสด่ ัาา  
19/2563 

33 15 เนม.ย.63 เนช่าสถาิที่ เนก็บเนจกสาร
แบบจนเนล็กทรจินกส์ 

54,800.00 
 

37,253.12 เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท ไจจจิ เนมาิ์เนทิ 
 (ประเนทศไทย)ั ากดด

37,253.12 
 

บรนษดท ไจจจิ เนมาิ์เนทิ 
 (ประเนทศไทย)ั ากดด 

37,253.12 

- ใบสด่ ื้อจ  
9/2563 

34 22 เนม.ย.63 ัาา ท าป้ายช้่จตนดหิาาหาจ 
ผูาจ าิวยการกจ กจ ทุิ 
และส่ เนสรนมความเนสมจ
ภาคคิพนการ  ิา สาว
พดทธนจร  กาฬสุวรรณ 

2,000.00 2,000.00 เนฉพาะเนัาะั  ิายพนชดยรดติ์  โสภาพล 
2,000.00 

ิายพนชดยรดติ์  โสภาพล 
2,000.00 

- ใบสด่ ัาา  
20/2563 



35 5 พ.ค. 63 จ้างจัดท าระบบติดตาม
และด าเนินคดีของกองทุน
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
คุณภ าพชี วิ ต คน พิก าร 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2563 

3,000,000.00 
 

3,000,000.00 
 

e - bidding บรนษดท เนจ็มัี  
โืลูชด่ิ ั ากดด
2,510,000.00 

 

บรนษดท เนจ็มัี  
โืลูชด่ิ ั ากดด 
2,500,000.00 

 

- สดญญาัาา  
4/2563 

 
ล ำดับ 
ที ่

วันที่ งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

36 13 พ.ค.63 ัาา ัดดท าขาจมูลสถาิการณ์
การใหากูา ย้ ม เน  นิกจ ทุิ
ส่  เน ส รน ม แ ล ะ พด ฒ ิ า
คุณภ าพชี วน ต คิพน ก า ร 
กรณีฉุกเนฉนิเนพ่้จประกจบ
จาชีพ ใิสภาวะวน กฤตน  
COVID - 19 

250,000.00 
 

250,000.00 
 
 

เนฉพาะเนัาะั  สถาบดิบดณฑนตพดฒิ 
บรนหารศาสตร์ 
250,000.00 

 

สถาบดิบดณฑนตพดฒิ 
บรนหารศาสตร์ 
250,000.00 

 

- ใบสด่ ัาา  
21/2563 

37 14 พ.ค.63 ัาา พนมพ์ใบเนสร็ัรดบเน นิ 
(กระดาษต่จเนิ้่จ ) ประั าปี
 บประมาณ พ.ศ. 2563 

300,000.00 300,000.00 เนฉพาะเนัาะั  หัก.เนทพเนพ็ญวาินสย์ 
300,000.00 

หัก.เนทพเนพ็ญวาินสย์ 
300,000.00 

- ใบสด่ ัาา  
22/2563 

38 15 มน.ย.63 ัาา ัดดท าคู่ม้จ
ประชาสดมพดิธ์ 

300,000.00 
 

262,150.00 
 
 

เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท เนัพีวดิ คจิืดล
แทิท์ ั ากดด 
262,150.00 

บรนษดท เนัพีวดิ คจิืดล
แทิท์ ั ากดด 
262,150.00 

 ใบสด่ ัาา  
23/2563 



39 30 มน.ย.63 ื้อจวดสดุใิการประชุมการ
ัดดประชุม เน พ่้จทบทวิ
แผิยุทธศาสตร์แผิพดฒิา
บุคลากร และแผิเนทคโิโลยี
สารสิเนทศขจ กจ ทุิ
ส่ เนสรนมและพดฒิาคุณภาพ
ชีวนตคิพนการ 

9,000.00 
 

3,274.20 
 
 

เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด 
3,274.20 

 

บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด 
3,274.20 

 

- ใบสด่ ื้อจ 
10/2563 

 
ล ำดับ 
ที ่

วันที่ งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

40 30 มน.ย.63 ื้อจกระเนป๋าใส่เนจกสารใิ
การประชุมการัดดประชุม
เนพ่้จทบทวิแผิยุทธศาสตร์ 
แผิพดฒิาบุคลากร และ
แผิเนทคโิโลยีสารสิเนทศ
ข จ  ก จ  ทุ ิ ส่  เน ส รน ม 
และพดฒิาคุณภาพชีวนต 
คิพนการ 

13,500.00 13,500.00 เนฉพาะเนัาะั  ราาิพาวเนวจร์ เนทรด 
13,500.00 

ราาิพาวเนวจร์ เนทรด 
13,500.00 

- ใบสด่ ื้อจ 
11/2563 

41 30 มน.ย.63 ัา า เนหมารถยิต์ตูาปรดบ
จากาศ การัดดประชุมเนพ่้จ
ทบทวิแผิยุทธศาสตร์ 
แผิพดฒิาบุคลากร และ
แผิเนทคโิโลยีสารสิเนทศ
ข จ  ก จ  ทุ ิ ส่  เน ส รน ม 
และพดฒิาคุณภาพชีวนต
คิพนการ 

36,000.00 
 

36,000.00 
 
 

เนฉพาะเนัาะั  ิายปรนญญา  เนร้จ ัาบ 
36,000.00 

 

ิายปรนญญา  เนร้จ ัาบ 
36,000.00 

 
 

- ใบสด่ ัาา  
24/2563 



42 30 มน.ย.63 ัา า  ท า เน จกสาร ใิการ
ประชุมการัดดประชุมเนพ่้จ
ทบทวิแผิยุทธศาสตร์ 
แผิพดฒิาบุคลากร และ
แผิเนทคโิโลยีสารสิเนทศ
ขจ กจ ทุิส่ เนสรนมและ
พดฒิาคุณภาพชี วน ตคิ
พนการ 

9,000.00 
 

5,400.00 
 
 

เนฉพาะเนัาะั  หาา หุาิส่วิสามดญ ทดสกนอิ 
เนทรดทนอ  

5,400.00 
 

หาา หุาิส่วิสามดญ ทดสกนอิ 
เนทรดทนอ  
5,400.00 

 
 

- ใบสด่ ัาา  
25/2563 

 
 

ล ำดับ 
ที ่

วันที่ งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

43 30 มน.ย.63 ัาา ื่จมระบบกลาจ โทรทดศิ์
ว ัรปิด 

14,000.00 
 

10,165.00 
 
 

เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท ที เนจ เนจส เนจ็ิัน
เนิียรน่  แจิด์  

เนทคโิโลยี ั ากดด
10,165.00 

 
 

บรนษดท ที เนจ เนจส เนจ็ิัน
เนิียรน่  แจิด์  
10,165.00 

 
 
 

- ใบสด่ ัาา  
26/2563 

44 20 ก.ค.63 ัดดื้อจวดสดุ  จุปกรณ์เน พ่้จ
ประดดบตกแต่  สถาิที่ 
ท าการ กจ กจ ทุิและ
ส่ เนสรนมความเนสมจภาค 
คิพนการ เนิ้่จ ใิโจกาส
วดิเนฉลนมพระชิมพรรษา 
สมเนด็ัพระเนัาาจยู่หดวมหา
วชนราล กรณ บดนิทรเนทพ
ยวรา กูร รดชกาลที่ 10 

5,000.00 
 

4,226.50 
 
 

เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด 
4,226.50 

 

บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด 
4,226.50 

 

- ใบสด่ ื้อจ 
12/2563 



45 20 ก.ค.63 ท าคู่ม้จส้่จประชาสดมพดิธ์ 
 

500,000.00 475,080 เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท เนัพี วดิ คจิืดล
แทิท์ ั ากดด 

475,080 

บรนษดท เนัพี วดิ คจิืดล
แทิท์ ั ากดด 

475,080 

- ใบสด่ ัาา  
27/2563 

46 20 ก.ค.63 ัาา ท าป้ายช้่จตนดหิาาหาจ  
และตรายา ผูาจ าิวยการ
กลุ่มส่ เนสรนมความเนสมจ
ภาคและ าิคดี 

3,000 
 

2,050 
 
 

เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท เนัพีวดิ คจิืดล
แทิท์ ั ากดด 

2,050 
 

บรนษดท เนัพีวดิ คจิืดล
แทิท์ ั ากดด 

2,050 
 
 
 

- ใบสด่ ัาา  
28/2563 

 
ล ำดับ 
ที ่

วันที่ งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

47 20 ก.ค.63 ัาา ื่จมบ ารุ รถยิต์ขจ 
กจ กจ ทุิและส่ เนสรนม
ความเนสมจภาคคิพนการ 
หมายเนลขทะเนบียิ 5กบ 
1403 กทม. 

36,000.00 
 

22,788.55 
 
 

เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท โตโยตาา 
กรุ ไทย ั ากดด 

22,788.55 
 

บรนษดท โตโยตาา 
กรุ ไทย ั ากดด 

22,788.55 
 
 

- ใบสด่ ัาา  
29/2563 

48 20 ก.ค.63 ัาา ื่จมขาจต่จเนคร้่จ ปั๊มิอ า  
ื่จมชุดจุปกรณ์ภายใิชดก
โครก แกาปัญหากลน่ิเนหม็ิ
ใิหา จ  สา ว ม  แล ะื่ จ ม
ลาจเนล้่จิประตูรดอว 

7,000.00 
 

7,000.00 
 
 

เนฉพาะเนัาะั  ิายประทีป  หมจยาดี
7,000.00 

 
 

ิายประทีป  หมจยาดี 
7,000.00 

 
 
 

- ใบสด่ ัาา  
30/2563 

49 3 ก.ย. 63 ัา า เนหมารถยิต์ตูาปรดบ
จากาศ เนพ่้จินเนทศตนดตาม
โคร การประั าปี 
 บประมาณ 2563 

9,000.00 
 

9,000.00 
 

เนฉพาะเนัาะั  ิายชาญวนทย์  รจดบวบ 
9,000.00 

ิายชาญวนทย์  รจดบวบ 
9,000.00 

- ใบสด่ ัาา  
31/2563 



50 11 ก.ย. 63 ัาา เนหมารถตูาปรดบจากาศ 
ส าหรดบเนดนิทา ไปราชการ
ัด หวดดเนชีย ใหม่ 

10,800.00 
 

10,800.00 เนฉพาะเนัาะั  ิายปรนญญา  เนร้จ ัาบ 
10,800.00 

ิายปรนญญา  เนร้จ ัาบ 
10,800.00 

- ใบสด่ ัาา  
32/2563 

51 11 ก.ย. 63 ัาา เนหมารถยิต์ตูาปรดบ
จากาศ ประชุมชีอแั และ
ตนดตามการปฏนบดตน
กฎหมายการัาา  าิ 
คิพนการใิสถาิ
ประกจบการ ประั าปี 
2563 

3,600.00 3,600.00 เนฉพาะเนัาะั  ิายปรนญญา  เนร้จ ัาบ 
3,600.00 

ิายปรนญญา  เนร้จ ัาบ 
3,600.00 

- ใบสด่ ัาา  
33/2563 

 
ล ำดับ 
ที ่

วันที่ งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

52 11 ก.ย. 63 ัาา ท าเนจกสาร ประชุม
ชีอแั และตนดตามการ
ปฏนบดตนกฎหมายการัาา 
 าิคิพนการใิสถาิ
ประกจบการ ประั าปี 
2563 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

เนฉพาะเนัาะั  ทรนปเนปิ้ล ครีเนจทีฟ 
20,000.00 

 

ทรนปเนปิ้ล ครีเนจทีฟ 
20,000.00 

- ใบสด่ ัาา  
34/2563 

53 10 ส.ค. 63 ื้อจวดสดุจุปกรณ์เนพ่้จ
ประดดบตกแต่ สถาิที่ท า
การกจ กจ ทุิฯ เนิ้่จ ใิ
โจกาสวดิเนฉลนมพระ
ชิมพรรษา สมเนด็ัพระ
ิา เนัาาสนรนกนตน์ 
พระบรมราชนิีิาถ พระ
บรมราชชิิีพดิปีหลว   

5,000.00 
 

4,226.50 
 

เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด 
4,226.50 

บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด 
4,226.50 

- ใบสด่ ื้อจ 
13/2563 



54 19 ส.ค. 63 ื้อจวดสดุส าิดก าิขจ กจ 
กจ ทุิและส่ เนสรนมความ
เนสมจภาคคิพนการ 
ประั าปี บประมาณ พ.ศ. 
2563 

405,041.30 
 

405,032.45 
 

เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด 
405,032.45 

บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด 
405,032.45 

- ใบสด่ ื้อจ 
14/2563 

55 11 ก.ย. 63 ื้อจกระเนป๋าใิการัดด
ประชุมชีอแั และตนดตาม
การปฏนบดตนตามกฎหมาย
การัาา  าิคิพนการใิ
สถาิประกจบการ 
ประั าปี 2563 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

เนฉพาะเนัาะั  หาา หุาิส่วิสามดญ ทดสกนอิ  
เนทรดดนอ  

30,000.00 
 

หาา หุาิส่วิสามดญ ทดสกนอิ  
เนทรดดนอ  

30,000.00 
 

- ใบสด่ ื้อจ 
15/2563 

 
ล ำดับ 
ที ่

วันที่ งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

56 11 ก.ย. 63 ื้อจวดสดุใิการัดดประชุม
ชีอแั และตนดตามการ
ปฏนบดตนตามกฎหมายการ
ัาา  าิคิพนการใิสถาิ
ประกจบการ ประั าปี 
2563 

10,000.00 
 

6,848.00 
 

เนฉพาะเนัาะั  บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด 
6,848.00 

 

บรนษดท ตากจรุณสนิ ั ากดด 
6,848.00 

 

- ใบสด่ ื้อจ 
16/2563 

  
 
 


