
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 มค. 63

จ้างท่ีปรึกษาศึกษาสถานการณ์การ
จัดบริการด้านเทคโนโลยีส่ิงอ านวย
ความสะดวก รายการเทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวกของแต่ละ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและการ
จัดระบบข้อมูลเพ่ือการให้บริการของ
ประเทศไทย และต่างประเทศ

2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง - - - -
 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

2 มค. 63 จ้างจัดพิมพ์เอกสารรับรองความพิการ 430,800.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เทพเพ็ญวานิสย์ หจก. เทพเพ็ญวานิสย์ ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 84/2563
 ลว. 21 มค. 63

-

3 มค. 63
จ้างตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

58,850.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรูคอนเน็คท์ จ ากัด บริษัท ทรูคอนเน็คท์ จ ากัด ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 88/2563
 ลว. 23 มค. 63

-

4 มค. 63
จ้างท าเอกสารคู่มือการติดตาม
โครงการในภาพรวมของ พก. 
ประจ าปี 2563

             30,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์ กิจทวีทรัพย์ ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 98/2563
 ลว. 30 มค. 63

-

5 มค. 63

จ้างท าเอกสารแนะน าตัวผู้สมัคร
โครงการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง
สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคน
พิการส าหรับผู้แทนประเทศไทย สมัย
ท่ี 1

             17,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์โชว์ จ ากัด บริษัท เพาเวอร์โชว์ จ ากัด ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 91/2563
 ลว. 28 มค. 63

-

6 มค. 63

จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ
รณรงค์หาเสียงเลือกต้ังสมาชิก
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ส าหรับผู้แทนประเทศไทย สมัยท่ี 1

17,900                    - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 90/2563
 ลว. 28 มค. 63

-

7 มค. 63

จ้างท าส่ือวิดิทัศน์โครงการรณรงค์หา
เสียงเลือกต้ังสมาชิกคณะกรรมการว่า
ด้วยสิทธิคนพิการส าหรับผู้แทนประเทศ
ไทย สมัยท่ี 1

116,600                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โฟร์ เซเว่นทีน คอน
แทนท์ เน็ตเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด

บริษัท โฟร์ เซเว่นทีน คอน
แทนท์ เน็ตเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด

ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 97/2563
 ลว. 29 มค. 63

-

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2563
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2563

8 มค. 63

ซ้ือของท่ีระลึกโครงการรณรงค์หาเสียง
เลือกต้ังสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วย
สิทธิคนพิการส าหรับผู้แทนประเทศไทย 
สมัยท่ี 1

348,000                  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ สมบุญ นายจักรพงษ์ สมบุญ ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2563 
ลว. 28 มค. 63

-

9 มค. 63

จ้างท าเอกสารในการประชุมวิพากษ์การ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านศูนย์เรียนรู้
นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ พ.ศ. 
2563-2567

17,600                    - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 100/2563
 ลว. 31 มค. 63

-

10 มค. 63

ซ้ือกระเป๋าเอกสารในการประชุมวิพากษ์
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านศูนย์
เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการ พ.ศ. 
2563-2567

16,500                    - วิธีเฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์ กิจทวีทรัพย์ ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 34/2563 
ลว. 30 มค. 63

-

11 มค. 63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการ
ประชุมวิพากษ์การจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2563-2567

               5,400.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 103/2563
 ลว. 31 มค. 63

-

12 มค. 63

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนในการ
ประชุมวิพากษ์การจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2563-2567

               3,300.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง สถานนีบริการน้ ามันท่ัวไป - - - -
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2563

13 มค. 63

ซ้ือวัสดุในการประชุมวิพากษ์การ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านศูนย์เรียนรู้
นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ พ.ศ. 
2563-2567

             26,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2563 
ลว. 30 มค. 63

-

14 มค. 63
จัดซ้ือหมึกพิมพ์บัตรประจ าคนพิการ

            500,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซ่ี พลัส จ ากัด บริษัท อีซ่ี พลัส จ ากัด ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2563 
ลว. 30 มค. 63

-

15 มค. 63
จ้างท าตรายางของกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

16,600.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง - - -  อยู่ระหว่างด าเนินการ -

16 มค. 63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮจ-8375 กทม.

               6,133.24 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลล์ จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลล์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 72/2563
 ลว. 9 มค. 63

-

17 มค. 63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮต-7596 กทม.

37,564.49             - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลล์ จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลล์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 73/2563
 ลว. 9 มค. 63

-

18 มค. 63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฌอ-2330 กทม.

19,370.21             - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 76/2563
 ลว. 16 มค. 63

-

19 มค. 63
จัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๓ รายการ                5,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 4,665.20
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 4,665.20
 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 85/2563 ลง
วันท่ี 21 มกราคม 63 -

20 มค. 63 จ้างศึกษาแผนแม่บทผังวิสัยทัศน์ย่าน
การเรียนรู้ด้านคนพิการ ในพ้ืนท่ี
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

         1,500,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

- - -  อยู่ระหว่างด าเนินการ

-
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2563

21 มค. 63

จ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัด
โครงการประกาศเกียรติคุณเยาวชน
พิการไทยท่ีได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสากล ประจ าปี 
๒๕๖๒

13,600.-บาท - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายจักรพงษ์ สมบุญ เสนอ
ราคา 13,600.-บาท

นายจักรพงษ์ สมบุญ เสนอ
ราคา 13,600.-บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 74/2563 ลง
วันท่ี 9 มกราคม 63

-

22 มค. 63

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

             80,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา 79,886.20 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา 79,886.20 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ 30/2563 ลงวันท่ี
 15 มกราคม 63

-

23 มค. 63
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษเพ่ือใช้ในการไปราชการ
จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๑ คัน

             12,600.00

-
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 

ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในการจ้าง 

12,600.- บาท
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 77/2563 
ลงวันท่ี 16 ม.ค. 63

-

24 มค. 63

จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษเพ่ือใช้ในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน ๑ คัน

             12,600.00

-
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 

ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในการจ้าง 

12,600.- บาท
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 104/2563
 ลงวันท่ี 31 ม.ค. 63

-

25 มค. 63
ซ้ือวัสดุในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือคนพิการในภาวะวิกฤต

               7,000.00

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท

รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท
รดด้ิง วงเงินในการจ้าง 

5,500.- บาท
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2563  
 ลงวันท่ี 9 ม.ค. 63

-

26 มค. 63

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือคนพิการใน
ภาวะวิกฤต

               5,500.00

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท

รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท
รดด้ิง วงเงินในการจ้าง 

5,500- บาท
ราคาต่ าสุด

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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2563

27 มค. 63

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือคนพิการใน
ภาวะวิกฤต

5,500.00               

-
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัดวงเงินใน
การจ้าง 5,500-บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 75/2563 
 ลงวันท่ี 9 ม.ค. 63

-

28 มค. 63
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษเพ่ือใช้ในการไปราชการ
จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๑ คัน

             12,600.00

-
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 

ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในการจ้าง 

12,600.- บาท
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 77/2563  
 ลงวันท่ี 16 ม.ค. 63

-

29 มค. 63

จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษเพ่ือใช้ในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน ๑ คัน

             12,600.00

-
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 

ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในการจ้าง 

12,600.- บาท
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 104/2563
 ลงวันท่ี 31 ม.ค. 63

-

30 มค. 63
จัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๓ รายการ                5,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 4,665.20
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 4,665.20
 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 85/2563 ลง
วันท่ี 21 มกราคม 63 -

31 มค. 63 จ้างศึกษาแผนแม่บทผังวิสัยทัศน์ย่าน
การเรียนรู้ด้านคนพิการ ในพ้ืนท่ี
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

         1,500,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

- -

ราคาต่ าสุด

 อยู่ระหว่างด าเนินการ

-

32 มค. 63

จ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัด
โครงการประกาศเกียรติคุณเยาวชน
พิการไทยท่ีได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสากล ประจ าปี 
๒๕๖๒

13,600.-บาท - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายจักรพงษ์ สมบุญ เสนอ
ราคา 13,600.-บาท

นายจักรพงษ์ สมบุญ เสนอ
ราคา 13,600.-บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 74/2563 ลง
วันท่ี 9 มกราคม 63

-

33 มค. 63

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

             80,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา 79,886.20 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา 79,886.20 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ 30/2563 ลงวันท่ี
 15 มกราคม 63

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2563

34 มค. 63
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
 จ านวน 3 รายการ

14,800.00             
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 14,712.50 บาท

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
14,712.50 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 71/2563 ลว 8 
ม.ค. 63

-

35 มค. 63
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
เน่ืองในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี ๒๕๖๓

150,000.00            
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจ พี วัน คอนซัล
แทนท์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

149,907 บาท

บริษัท เจ พี วัน คอนซัล
แทนท์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

149,907 บาท
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ 26/2563  ลว 8 
ม.ค. 63

-

36 มค. 63 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง 2,900.00               

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอป เมนท์ จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 2,846.20 บาท

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอป เมนท์ 

จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 2,846.20
 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 86/2563 ลว 21
 ม.ค. 63

-


