
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

 

ล าดับ 
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญา

หรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างที่ปรึกษาศึกษาแผน

แม่บทผังวิสัยทัศน์ย่าน
การเรียนรู้ด้านคนพิการ 
ในพ้ืนที่อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

1,500,000.00 1,500,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1,500,000.00 บาท 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1,500,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและ
ยื่นข้อเสนอ
เป็นไปตาม
เงือ่นไขท่ี
ก าหนด 

สัญญาจ้างที่ 
1/2563        

ลงวันที่ 20    
มีนาคม 2563 

2 
 
 
 
 

จ้างเหมาเอกชนท าความ
สะอาดอาคารส านักงาน 
ประจ าปี งบประมาณ 
2563 ป ร ะ จ า เ ดื อ น
เมษายน 2563 
 

160,000.00  
 

160,000.00  
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรูวัน จ ากัด  
155,333.00 บาท 

บริษัท ทรูวัน จ ากัด  
155,333.00 บาท 

เป็นผู้ให้บริการ
รายเดิม 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
137/2563     
ลงวันที่ 25 

มีนาคม 2563 
 

3 จ้ า ง ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรุณี ลิ้มมณี 
500,000.00 บาท 

นางอรุณี ลิ้มมณี 
500,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและ
ยื่นข้อเสนอ
เป็นไปตาม
เงือ่นไขท่ี
ก าหนด 

ใบสั่งจ้าง 
141/2563 
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2563 
 
 
 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

 

ล าดับ 
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
4 
 
 
 
 

ซื้อครุภัณฑ์ของส่วนกลาง
จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ านวน 2 รายการ 
 

255,000.00  
 

255,000.00  
 

เฉพาะเจาะจง ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
234,000.00 บาท 

 

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
234,000.00 บาท 

 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ
และยื่น
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เงือ่นไขท่ี
ก าหนด 

ใบสั่งซื้อ 
44/2563        
ลงวันที่ 26 

มีนาคม2563 
 

5 ซื้อครุภัณฑ์ของส่วนกลาง
จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ านวน 3 รายการ 
 

287,000.00  
 

287,000.00  
 

เฉพาะเจาะจง ร้านบิ๊กเทรดดิ้ง 
286,700.00 บาท 

ร้านบิ๊กเทรดดิ้ง           
286,700.00 บาท 

 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ
และยื่น
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เงือ่นไขท่ี
ก าหนด 

ใบสั่งซื้อ 
45/2563       
ลงวันที่ 26 

มีนาคม 2563 
 

6 
 
 
 
 
 
 

จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษ า อ อ ก แ บ บ
โครงการสร้างส่วนราชการ 
แ ล ะ ก า ร ก า ห น ด ก ร อ บ
อัตราก าลัง กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  
 

   
2,000,000.00  

 

   
2,000,000.00  

 

จ้างทีป่รึกษา
โดยวิธีเฉพาะ 

เจาะจง 
 

สถาบนัที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ  

2,000,000.00 บาท 
 

สถาบนัที่ปรึกษาเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ ราคาที่เสนอ 
2,000,000.00 บาท 

 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ
และยื่น
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เงือ่นไขท่ี
ก าหนด 

สัญญาจา้ง 
2/2563 ลงวันที่        

8 เมษายน  2563 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

 

ล าดับ 
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 

7 
 
 
 
 

จ้างพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสภายใน
อาคารส านักงาน 
 

   12,000.00  
 

   12,000.00  
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด 120,000.00 บาท 
 

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตติ้ง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด 120,000.00 บาท 
 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ
และยื่น
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เงือ่นไขท่ี
ก าหนด 

ใบสั่งจ้าง 
142/2563      
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2563 
 

8 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
จ านวน 8 เครื่อง 
ตั้งแต่เดือนเมษายน - 30 
กันยายน 2563 
 
 
 
 

420,000.00  
 

390,000.00  
 

เฉพาะเจาะจง  
 

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จ ากัด                

374,400.00 บาท 
 

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ 
ดิจิตอล ซินเนอร์จี  

จ ากัด                
374,400.00 บาท 

 

เป็นผู้
ให้บริการ
รายเดิม 

สัญญาเช่า 
3/2563 

ลงวันที่ 30 
มีนาคม 2563 

 

 
 


