
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 สค. 63

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะท างานพิจารณากล่ันกรอง
งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คร้ัง
ท่ี 2/2563

6,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์ กิจทวีทรัพย์ ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 284/2563 ลง
วันท่ี 13 สค. 63

 - 

2 สค. 63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ของ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

28,800.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ รอดบวบ นายชาญวิทย์ รอดบวบ ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 292/2563 ลง
วันท่ี 20 สค. 63

 - 

3 สค. 63

จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ของ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

9,600.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง หสม.ทัสก้ิน เทรดด้ิง หสม.ทัสก้ิน เทรดด้ิง ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ 81/2563 ลงวันท่ี
 20 สค. 63

 - 

4 สค. 63

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนใน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2564 ของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

               7,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง - - - -

5 สค. 63
จ้างจัดพิมพ์เอกสารประกอบการ
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)

             17,025.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 312/2563 ลง
วันท่ี 26 สค. 63 -

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2563
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วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2563

6 สค. 63

จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
งบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 2564 ของกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

9,120.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หสม.ทัสก้ิน เทรดด้ิง หสม.ทัสก้ิน เทรดด้ิง ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ 90/2563 ลงวันท่ี
 28 สค. 63

-

7 สค. 63

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนงบประมาณ
และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564
 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

10,000                   - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ 89/2563 ลงวันท่ี
 28 สค. 63

-

8 สค. 63
จ้างพิมพ์รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการเพาะบุคคล

200,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เทพเพ็ญวานิสย์ หจก.เทพเพ็ญวานิสย์ ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 315/2563 ลง
วันท่ี 28 สค. 63

-

9 สค. 63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก. 
หมายเลขทะเบียน สจ-4027 
กรุงเทพมหานคร

15,729                   - วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 286/2563 ลง
วันท่ี 17 สค. 63 -

10 สค. 63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก. 
หมายเลขทะเบียน ฮฉ-850 
กรุงเทพมหานคร

4,147                     - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 288/2563 ลง
วันท่ี 17 สค. 63 -

11 สค. 63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก. 
หมายเลขทะเบียน ฌอ-2330 
กรุงเทพมหานคร

6,685.36               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 295/2563 ลง
วันท่ี 24 สค. 63 -

12 สค. 63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก. 
หมายเลขทะเบียน ฮจ-436 
กรุงเทพมหานคร

5,666.72               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 296/2563 ลง
วันท่ี 24 สค. 63 -

13 สค. 63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก. 
หมายเลขทะเบียน ฮต-7596 
กรุงเทพมหานคร

8,706.59               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 310/2563 ลง
วันท่ี 26 สค. 63 -

14 สค. 63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก. 
หมายเลขทะเบียน ฮง-9004 
กรุงเทพมหานคร

10,064.42             - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 311/2563 ลง
วันท่ี 26 สค. 63 -
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งำนท่ีจัดซ้ือ
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 วงเงินท่ีจะ
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
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หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2563

15 สค. 63
ซ้ือวัสดุในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

23,250                   -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 1980
 จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 5,970.60 
บาท

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 1980
 จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 5970.60 
บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 83/2563 ลว

 21 ส.ค.  63
-

16 สค. 63
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

10,000                   -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 4,066 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 4,066 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 86/2563 ลว

 26 ส.ค.  63
-

17 สค. 63

 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

15,000.00               -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 87/2563 ลว

 26 ส.ค.  63
-

18 สค. 63

จ้างซ่อมแซมตะแกรงเหล็กรางระบายน้ า
และโครงเหล็กป้ายศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม
 เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ

42,900                   -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์ 
ซัพพลาย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
42,853.50 บาท

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์ 
ซัพพลาย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
42,853.50 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 256/2563 

ลว 3 ส.ค. 63
-

19 สค. 63
จ้างพัฒนาระบบติดตามเร่ืองร้องเรียน 
ร้องทุกข์ และเช่ือมต่อข้อมูลกับระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

                 300,000 -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เอเชีย อินโฟ โซลูช่ัน 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 300,000 
บาท

บริษัท เอเชีย อินโฟ โซลูช่ัน 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 300,000 
บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 287/2563 

ลว 17 ส.ค. 63
-

20 สค. 63 จ้างซ่อมแซมลิฟต์ 6,500                     -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป เอ็น 
จิเนียร่ิง ราคาท่ีเสนอ 6,420 
บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป เอ็น 
จิเนียร่ิง ราคาท่ีเสนอ 6,420 
บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 307/2563 

ลว 26 ส.ค. 63
-

21 สค. 63
จ้างซ่อมแซมหุ้มหนัง PVC เก้าอ้ีท างาน
ล้อเล่ือน จ านวน 3 ตัว

14,400                   -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้าน บ๊ิก เทรดด้ิง ราคาท่ีเสนอ 
5,938.50 บาท

ร้าน บ๊ิก เทรดด้ิง ราคาท่ีเสนอ 
5,938.50 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 308/2563 

ลว 26 ส.ค. 63
-

22 สค. 63
จ้างซ่อมแซมหน้าต่างอลูมิเนียมบาน
เล่ือนห้องรับรองแขก (อธิบดี)

8,400                     -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 8,3460 บาท

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 8,3460 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 309/2563 

ลว 26 ส.ค. 63
-
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กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2563

23 สค. 63
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
๔ เคร่ือง

13,000                   -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เค แอนด์ ที เทรด โดย 
นางสาวศิริวรรณ คุ้มโห้ ราคาท่ี
เสนอ 12,900 บาท

บริษัท เค แอนด์ ที เทรด โดย 
นางสาวศิริวรรณ คุ้มโห้ ราคาท่ี
เสนอ 12,900 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 313/2563 

ลว 26 ส.ค. 63
-

24 สค. 63

จ้างด าเนินการเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานราชการท่ัวไป (ส่วนกลาง) ใน
สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์

10,000                   -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 314/2563 

ลว 26 ส.ค. 63
-

25 สค. 63
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคน
พิการในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

            500,000.00
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ท่าทรายล้อเจริญ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ท่าทรายล้อเจริญ
เงิน 500,000.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 74/2563
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 -

26 สค. 63
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคน
พิการในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

            160,000.00
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ท่าทรายล้อเจริญ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ท่าทรายล้อเจริญ
เงิน 160,000.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 79/2563
ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 -

27 สค. 63

จ้างจัดท าโล่และของท่ีระลึกส าหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าท่ี
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563

 71,300.-บาท

-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านกวีศิลป์ ร้านกวีศิลป์    71,300.-บาท  ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 285/2563 ลง
วันท่ี 14 ส.ค.63

-

28 สค. 63
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  500,000.-บาท

-
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านสุรชัย        ร้านสุรชัย       

499,990.- บาท
 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 88/2563  ลง

วันท่ี 28 ส.ค.63
-

29 สค. 63
จ้างตัดตกแต่งต้นไม้บริเวณหน้า
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

30,000.00             
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรูวัน จ ากัด จ านวน
เงิน 27,820.- บาท

บริษัท ทรูวัน จ ากัด จ านวน
เงิน 27,820.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
257/2563 ลงวันท่ี 3
สิงหาคม 2563

-

30 สค. 63

จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียม
ผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้ในการเดินทาง
ไปราชการจังหวัดลพบุรี และจังหวัด
สุพรรณบุรี

7,200.00               

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกริกพล แดงสุข จ านวน
เงิน 7,200.-บาท

นายเกริกพล แดงสุข จ านวน
เงิน 7,200.-บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
260/2563 ลงวันท่ี 5
สิงหาคม 2563 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2563

31 สค. 63

จ้างซ่อมแซมวอลเปเปอร์บริเวณกลุ่ม
การคลัง

5,400.00               

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

 จ านวนเงิน 5,350.- บาท

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

 จ านวนเงิน 5,350.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
263/2563 ลงวันท่ี 6
สิงหาคม 2563 -

32 สค. 63

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองบันทึกกล้องวงจร
ปิด

54,000.00             

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาวศิริวรรณ  คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 53,950.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาวศิริวรรณ  คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 53,950.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
291/2563 ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2563 -

33 สค. 63

จ้างซ่อมแซมกล้องวีดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ และคีย์บอร์ด
คอนโทรล ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก.
(DEP WAR ROOM)

45,500.00             

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาวศิริวรรณ  คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 45,500.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาวศิริวรรณ  คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 45,500.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
297/2563 ลงวันท่ี 24 
สิงหาคม 2563 -

34 สค. 63

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการในการจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS ช่วงส้ิน
ปีงบประมาณ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓"

40,000.00             

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จ านวนเงิน 15,960.-

บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จ านวนเงิน 15,960.-

บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
298/2563 ลงวันท่ี 25 
สิงหาคม 2563

-

35 สค. 63

ซ้ือกระเป๋าในการจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS ช่วงส้ินปีงบประมาณ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปิด
บัญชีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓"

12,600.00             

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.พี.เอส. พรีเม่ียม 
โปรดักส์ จ ากัด จ านวนเงิน 

10,080.-บาท

บริษัท เค.พี.เอส. พรีเม่ียม 
โปรดักส์ จ ากัด จ านวนเงิน 

10,080.-บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 84/2563 
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2563

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2563

36 สค. 63

ซ้ือกระเป๋าในการจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS ช่วงส้ินปีงบประมาณ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปิด
บัญชีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓"

60,000.00             

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
จ านวนเงิน 16,655.62.-บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
จ านวนเงิน 16,655.62.-บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 85/2563 
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2563

-

37 สค. 63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
รับ - ส่ง ข้าราชการ
พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ี เพ่ือ
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วง
ส้ินปีงบประมาณ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการปิดบัญชีประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓"

16,200.00             

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกริกพล  แดงสุข จ านวน
เงิน 16,200.-บาท

นายเกริกพล  แดงสุข จ านวน
เงิน 16,200.-บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
299/2563 ลงวันท่ี 26 
สิงหาคม 2563

-

38 สค. 63
จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ จ านวน 15 
รายการ

            320,000.00
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 

เสนอราคา 319,999.55 บาท
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา 319,999.55 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 80/2563 
ลงวันท่ี 20 ส.ค. 63 -

39 สค. 63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการเดินทางไปราชการจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จ านวน ๑ คัน

               9,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกริกพล แดงสุข
นายเกริกพล แดงสุข วงเงิน

ในการจ้าง 9,000 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี   
261/2563 ลงวันท่ี 5 ส.ค.
 63

-

40 สค. 63
จ้างจัดท าเอกสารเพ่ือใช้ในการจัด
อบรมหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ
ระดับพ้ืนฐาน พ.ศ. 2555

             16,300.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด วงเงิน
ในการจ้าง 16,300 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี   
283/2563 ลงวันท่ี 10 
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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2563

41 สค. 63
จ้างจัดท าเอกสารสรุปการถอด
บทเรียนหน่วยจัดบริการล่ามภาษามือ
 ประเภทองค์กรด้านคนพิการ

             40,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด วงเงิน
ในการจ้าง 40,000 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี   
289/2563 ลงวันท่ี 17 
ส.ค. 63

-

42 สค. 63

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการระดบบส่งเสริมอาชีพ
และการมีงานท าของคนพิการ คร้ังท่ี 
3/2563

               9,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด วงเงิน
ในการจ้าง 5,296.50 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี   
290/2563 ลงวันท่ี 17 
ส.ค. 63

-

43 สค. 63

จ้างท าป้ายไวนิลในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริหารของคน
พิการ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการขายด้วยตลาดออนไลน์

               4,500.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท

รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง วงเงินในการจ้าง 

4,500.-บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี   
293/2563 ลงวันท่ี 20 
ส.ค. 63

-

44 สค. 63

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริหารของคน
พิการ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการขายด้วยตลาดออนไลน์

2,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด วงเงิน

ในการจ้าง 1,070 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี   
294/2563 ลงวันท่ี 20 
ส.ค. 63

-

45 สค. 63
ซ้ือวัสดุส านักงานของศูนย์บริการคน
พิการกรุงเทพมหานคร

59,517.74             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
กิจทวีทรัพย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท
รดด้ิง วงเงินในการซ้ือ 

59,517.74บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 72/2563 
ลงวันท่ี 4 ส.ค. 63

-

46 สค. 63

ซ้ือวัสดุในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการ
สู่การเป็นต้นแบบศูนย์บริการร่วม 
ยกระดับอาชีพของคนพิการส าหรับ
เศรษฐกิจวิถีใหม่ (New Normal)

               5,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
กิจทวีทรัพย์

กิจทวีทรัพย์ วงเงินในการซ้ือ
 3,054.85.-บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 75/2563 
ลงวันท่ี 10 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2563

47 สค. 63
ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดอบรม
หลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพ้ืนฐาน
 พ.ศ. 2555

             19,560.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท

รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง วงเงินในการซ้ือ 

19,560.-บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 76/2563  
ลงวันท่ี 10 ส.ค. 63

-

48 สค. 63
ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดอบรม
หลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพ้ืนฐาน
 พ.ศ. 2555

             19,560.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการซ้ือ 19,559.07 

บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 77/2563  
ลงวันท่ี 10 ส.ค. 63

-

49 สค. 63 ซ้ือกล่องกระดาษใส่เอกสารส าเร็จรูป              26,800.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นายสุรชัย รูปหล่อ

นายสุรชัย รุปหล่อ วงเงินใน
การซ้ือ 26,800 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 78/2563  
ลงวันท่ี 14 ส.ค. 63

-

50 สค. 63
ซ้ือหมึกพิมพ์และบัตรพลาสติก
ส าหรับการออกบัตรประจ าตัวล่าม
ภาษามือ

             45,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง

 จ ากัด

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง
 จ ากัด วงเงินในการซ้ือ 

44,993.50

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 82/2563   
       ลงวันท่ี 20 ส.ค. 63

-


