
สรุปผลการด าเนินิการัดดื้อจัดดัาาในิรจเเนด้จิพฤศันกายิ 2562 
กรมส่ใเนสรนมและพดฒิาคุณภาพชีวนตคิพนการ กจใกจใทุิฯ 

วดิที่ 1 – 30 พฤศันกายิ 2562 
 

ล ำดับ 
ที ่

วันที่ 
งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

1 6 พ.ย. 62 ัาาใเนหมารถตูา ส าหรดเลใพ้อิที่
นิเนขตกรุใเนทพ 

450,000.00 412,500.00 เนฉพาะเนัาะัใ ปรนญญา เนร้จใัาเ 
412,500.00 

ปรนญญา เนร้จใัาเ 
412,500.00 

- นเสด่ใัาาใ 
2/2563 

2 11 พ.ย. 62 ื้อจวดสดุส าิดกใาิขจใกจใ
กจใทุิฯ ปี 63 ครดอใท่ี 1 

500,000.00 
 

498,743.05 เนฉพาะเนัาะัใ บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
498,743.05 

บริษัท ตากอรุณสิน 
จ ากัด 

498,743.05 

- นเสด่ใื้อจ  
2/2563 

3 14 พ.ย.62 ัาาใแหมาเนจกชิ (เุคคล
ธรรมดา) ด าเนินิใาิดาาิ
กฎหมายเนพ่้จนหาค าปรึกษา 
ภ าย นตา ภ า รกน ั โ คร ใการ
ตรวัสจเการไดารดเสนทธนขจใ
คิพนการ กนักรรม ที่ 2 

315,000.00 315,000.00 เนฉพาะเนัาะัใ ิายปัญญา  กาใกรณ์ 
315,000.00 

ิายปัญญา  กาใกรณ์ 
315,000.00 

 ขาจตกลใการัาาใ 
เนลขที่  

1/2563 

4 14 พ.ย.62 ัาาใท าสมุดคู่เดญชีการช าระ
เนในิ กจใทุิฯปี 63 

210,000.00 210,000.00 เนฉพาะเนัาะัใ หาาใหุาิส่วิั ากดด เนทพ
เนพ็ญวาินสย์ 
210,000.00 

หาาใหุาิส่วิั ากดด  
เนทพเนพ็ญวาินสย์ 
210,000.00 

 นเสด่ใัาาใ 
3/2563 



ล ำดับ 
ที ่

วันที่ 
งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

5 15 พ.ย.62 ัาาใเนหมาก าัดดปลวก มด หิู 
แมลใสาเ ฯลฯ ขจใกจใ
กจใทุิฯ 

48,000.00 38,500.00 เนฉพาะเนัาะัใ เัก.ืดิิี่ไทยแลิด์ 
38,500.00 

เัก.ืดิิี่ไทยแลิด์ 
38,500.00 

 นเสด่ใัาาใ 
4/2563 

6 18 พ.ย.62 ัาาใื่จมเ ารุใรถยิต์ ขจใ
กจใกจใทุิและส่ ใ เนสรนม
ความเนสมจภาคคิพนการ 
หมายเนลขทะเนเียิ ฮล 1890 
กรุใเนทพมหาิคร 

22,500.00 22,051.94 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท โตโยตาา กรุใไทย 
ั ากดด 

22,051.94 

เรนษดท โตโยตาา กรุใไทย 
ั ากดด 

22,051.94 

 นเสด่ใัาาใ 
5/2563 

7 18 พ.ย.62 ัาาใื่จมเ ารุใท่จิอ าประปา 750.00 750.00 เนฉพาะเนัาะัใ ิายประทีป  หมจยาดี 
750.00 

ิายประทีป  หมจยาดี 
750.00 

 นเสด่ใัาาใ 
6/2563 

8 22 พ.ย.62 ัาาใเนหมารถตูาปรดเจากาศ ไป
เนชียในหม่ เน พ่้จด าเนินิการ
ตรวัสจเเนจกสารรายการ
รด เ ช า ร ะ ห ิีอ ข จ ใ ลู ก ห ิีอ
ัด ใ ห วด ด  ัด ด ท า ส รุ ป
รายละเนจียดขาจมูลลูกหิีอขจใ
ัดใหวดดฯ 

12,600.00 12,600.00 เนฉพาะเนัาะัใ ิายปรนญญา  เนร้จใัาเ 
12,600.00 

ิายปรนญญา  เนร้จใัาเ 
12,600.00 

 นเสด่ใัาาใ 
7/2563 

 
 
 
 
 



ล ำดับ 
ที ่

วันที่ 
งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

9 28 พ.ย.62 
 

ัาาใแหมาเนจกชิ (เุคคล
ธรรมดา) ด าเนินิใาิดาาิ
กฎหมายเนพ่้จนหาค าปรึกษา
แิะิ าเนสิจแิวทาใการ
ตนดตามตรวัสจเการัาาใ
ใาิคิพนการ 

300,000.00 300,000.00 เนฉพาะเนัาะัใ ิายประหยดด  ดีจ่จใ 
300,000.00 

ิายประหยดด  ดีจ่จใ 
300,000.00 

 ขาจตกลใการัาาใ 
เนลขที่  

2/2563 

10 29 พ.ย.62 
 

จ้างพนักงานท าความสะอาด
ของกองกองทุนและส่งเสริม
ความเสมอภาคคนพิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 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 

- สดญญาัาาใ 
2/2563 

 


