
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้ำง 

(บำท)
 รำคำกลำง  วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง (บำท)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1

จา้งซ่อมแซมพื้นบริเวณหน้าหอ้งรองอธิบดี ชัน้
 ๓ อาคาร ๖๐ ป ีกรมประชาสงเคราะห์

20,000.00     20,000.00      
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ็นแอนด์เค 
เซ็นเตอร์ ซัพพลาย 
จ ากัด จ านวนเงิน 
19,062.59บาท

บริษทั เอ็นแอนด์เค   
เซ็นเตอร์ ซัพพลาย 
จ ากัด จ านวนเงิน   

19,062.59บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 187/2563 
ลงวันที่ 2 ม.ิย 63

2
จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก. 
หมายเลขทะเบยีน ฮต - 7595 กรุงเทพมหานคร

 40,800.-บาท  40,800.-บาท
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามนิสสัน
เซลส์ จ ากัด 

40,734.90 บาท

   บริษทั สยามนิสสัน  
         เซลส์ จ ากัด     
      40,734.90 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 193/2563 
ลงวันที่ 4 ม.ิย 63

3
จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก. 
หมายเลขทะเบยีน กง 5865 ปทมุธานี

 31,900.-บาท  31,900.-บาท
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
  อูว่งศกรณ์    
31,832.50 บาท

     อูว่งศกรณ์      
31,832.50 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 194/2563 
ลงวันที่ 9 ม.ิย 63

4 จา้งซ่อมแซมลิฟต์ 64,500          64,500           
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี 
กรุ๊ป เอน็ จเินียร่ิง 
ราคาที่เสนอ 64,200 
บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี 
กรุ๊ป เอน็ จเินียร่ิง ราคา
ที่เสนอ 64,200 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 195/2563 
ลงวันที่ 9 ม.ิย 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร



5 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจติอล 16,500          16,500           
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

    บริษัท ดูโปร    
(ประเทศไทย) จ ากดั   
     ราคาที่เสนอ 
16,410.59 บาท

      บริษัท ดูโปร       
(ประเทศไทย) จ ากดั     
      ราคาที่เสนอ         
   16,410.59 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 196/2563 
ลงวันที่ 9 ม.ิย 63

6
จา้งซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ 
เคร่ือง

7,000.00        7,000.00        
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์
 จ ากดั ราคาที่เสนอ 
6,955 บาท

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์
จ ากดั ราคาที่เสนอ 
6,955 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 197/2563 
ลงวันที่ 9 ม.ิย 63

7
จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4 
เคร่ือง

21,300          21,300           
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไอ
เอสเอส ซัพพลาย 
เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 
21,228.80 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไอเอส
เอส ซัพพลาย เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 21,228.80
 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 198/2563 
ลงวันที่ 9 ม.ิย 63

8

ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพวิเตอร์  300,000.-บาท 298,500.-บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไอท ีซัพพลาย 
สโตร์ 298,500.-บาท

ร้านไอท ีซัพพลาย 
สโตร์ 298,500.-บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ
เลขที่ 54/2563
วันที่ 11 ม.ิย.63

9

จา้งตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์และ
บรรจนุ้ ายาดับเพลิง

24,500.00     24,500.00       โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษทัเจริญชัย มาร์
เก็ตต้ิง แอนด์ ดีเวลล

อปเมนท ์จ ากัด 
จ านวนเงิน 

24,342.50 บาท

บริษทัเจริญชัย มาร์
เก็ตต้ิง แอนด์ ดีเวลล

อปเมนท ์จ ากัด จ านวน
เงิน 24,342.50 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 199/2563 
ลงวันที่ 11 ม.ิย 63

10
จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศศูนยบ์ริการคน
พิการกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบังกบัสาขา
ออ้มน้อย

15,000          15,000           
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เค แอนด์ ที เทรด
 โดยนางสาวศิริวรรณ 
คุ้มโห้ ราคาที่เสนอ 
14,710 บาท

ร้าน เค แอนด์ ที เทรด 
โดยนางสาวศิริวรรณ คุ้ม
โห้ ราคาที่เสนอ 14,710
 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 202/2563 
ลงวันที่ 16 ม.ิย 63



11

จดัซ้ือวัสดุส านักงานเพื่อใช้ในการด าเนินงาน
ของกองยทุธศาสตร์และแผนงาน ประจ าป ี
๒๕๖๓

   368,000.00     368,000.00 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษทั ตากอรุณสิน 
จ ากัด ราคาเสนอ 
367,440.14 บาท

บริษทั ตากอรุณสิน 
จ ากัด ราคาเสนอ 
367,440.14 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
57/2563 ลงวันที่ 
18 ม.ิย. 63

12
จา้งซ่อมแซมศูนยเ์รียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลย ี
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร

27,000          27,000           
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอน็แอนด์เค 
เซ็นเตอร์ ซัพพลาย 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 
26,750 บาท

บริษัท เอน็แอนด์เค เซ็น
เตอร์ ซัพพลาย จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 26,750 
บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 205/2563 
ลงวันที่ 19 ม.ิย 63

13
จา้งเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทางพเิศษ
 เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการจงัหวัด
ขอนแก่น

12,600          12,600           
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นายเกริกพล  แดงสุข  
ราคาที่เสนอ      
12,600 บาท

นายเกริกพล  แดงสุข 
ราคาที่เสนอ        
12,600 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 206/2563 
ลงวันที่ 19 ม.ิย 63

14
ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อม
ที่อยูอ่าศัยส าหรับคนพิการในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

120,000.00     120,000.00     
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

หจก.ทา่ทราย
        ล้อเจริญ        

  120,000.-บาท

หจก.ทา่ทราย
        ล้อเจริญ         

 120,000.-บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ
เลขที่ 59/2563
วันที่ 22 ม.ิย.63

15

จดัซ้ือกระเปา๋ใส่เอกสาร เพื่อใช้ในการจดัอบรม
เชิงปฏบิติัการหลักสูตรพฒันาบคุลากรครูแนะ
แนวการศึกษาพเิศษและพฒันาผู้ปกครองให้
เปน็ครู และการจดัอบรมเชิงปฏบิติัการเตรียม
ความพร้อมเด็กพกิารก่อนเข้าเรียน

21,750.00     21,750.00      โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษทั ออทสิติกไทย 
วิสาหกิจเพื่อสังคม 
จ ากัด ราคาเสนอ 
14,980.- บาท

บริษทั ออทสิติกไทย 
วิสาหกิจเพื่อสังคม 
จ ากัด ราคาเสนอ 
14,980.- บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

         ใบส่ังซ้ือ    
 เลขที่ 60/2563  
ลงวันที่ 23 ม.ิย. 63



16

จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เพื่อใช้ใน
การจดัอบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตรพฒันา
บคุลากรครูแนะแนวการศึกษาพเิศษและ
พฒันาผู้ปกครองใหเ้ปน็ครู และการจดัอบรม
เชิงปฏบิติัการเตรียมความพร้อมเด็กพกิารก่อน
เข้าเรียน

     39,000.00       39,000.00 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษทั ตากอรุณสิน 
จ ากัด ราคาเสนอ 
38,613.09 บาท

บริษทั ตากอรุณสิน 
จ ากัด ราคาเสนอ 
38,613.09 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

         ใบส่ังซ้ือ    
  เลขที่ 61/2563  
 ลงวันที่ 23 ม.ิย. 63

17

จา้งจดัพมิพเ์อกสารรับรองความพกิาร 485,000.00   485,000.00    โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
เทพเพญ็วานิสย ์ราคา
เสนอ 485,๐๐๐.- บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เทพ
เพญ็วานิสย ์ราคาเสนอ
 485,๐๐๐.- บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 207/2563 
ลงวันที่ 23 ม.ิย. 63

18

จดัจา้งเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพเิศษ เพื่อใช้ในการจดั
อบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตรพฒันาบคุลากร
ครูแนะแนวการศึกษาพเิศษและพฒันา
ผู้ปกครองใหเ้ปน็ครูและการจดัอบรมเชิง
ปฏบิติัการเตรียมความพร้อมเด็กพกิารก่อนเข้า
เรียน

     14,400.00       14,400.00 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายชาญวิทย ์รอด
บวบ ราคาเสนอ 
14,400 บาท

นายชาญวิทย ์รอดบวบ
 ราคาเสนอ 14,400 
บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

       ใบส่ังจา้ง    
เลขที่ 208/2563 
ลงวันที่ 23 ม.ิย. 63

19

จดัจา้งท าเอกสารประกอบการอบรม และจา้ง
พมิพคู่์มือการจดัการโรงเรียนรับมือโควิด-19 
ในโครงการศึกษา เพื่อใช้ในการจดัอบรมเชิง
ปฏบิติัการหลักสูตรพฒันาบคุลากรครูแนะแนว
การศึกษาพเิศษและพฒันาผู้ปกครองใหเ้ปน็ครู
 และการจดัอบรมเชิงปฏบิติัการเตรียมความ
พร้อมเด็กพกิารก่อนเข้าเรียน

     66,300.00       66,300.00 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
เทพเพญ็วานิสย ์ราคา
เสนอ 66,080 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เทพ
เพญ็วานิสย ์ราคาเสนอ
 66,080 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

       ใบส่ังจา้ง      
เลขที่ 209/2563 
ลงวันที่ 23 ม.ิย. 63



20 จา้งท าตรายาง จ านวน 27 รายการ 18000.00 18000.00
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนเทพเพญ็
วานิสย ์ราคาที่เสนอ 
17,954 บาท

หา้งหุ้นส่วนเทพเพญ็
วานิสย ์ราคาที่เสนอ 
17,954 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 216/2563 
ลงวันที่ 24 ม.ิย 63

21 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว และวัสดุส านักงาน

 200000.-บาท  199,870.-บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

   ร้านสุรชัย 
199,870.-บาท

   ร้านสุรชัย 
199,870.-บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ
เลขที่ 62/2563
วันที่ 26 ม.ิย.63

22
จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก. 
หมายเลขทะเบยีน ฮฐ - 4934 กรุงเทพมหานคร

 3,600.-บาท  3,600.-บาท
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษทั โตโยต้า 
กรุงไทย จ ากัด 
3,600.-บาท

     บริษทั โตโยต้า     
 กรุงไทย จ ากัด 
3,570.32 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 221/2563 
ลงวันที่ 26 ม.ิย 63

23
จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก. 
หมายเลขทะเบยีน สจ-4027 กรุงเทพมหานคร

 26,300.-บาท  26,300.-บาท
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
อูว่งศกรณ์  

26,256.73 บาท
   อูว่งศกรณ์  

26,256.73 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 224/2563 
ลงวันที่ 29 ม.ิย 63

24
ซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ศูนยบ์ริการคน
พกิารกรุงเทพมหานคร

30,000         30,000          
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษทั เจริญชัยมาร์ 
เก็ตต้ิง แอนด์ ดี เวลล
อปเมนท ์จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 29,960 บาท

บริษทั เจริญชัยมาร์ 
เก็ตต้ิง แอนด์ ดี เวลล
อปเมนท ์จ ากัด ราคาที่
เสนอ 29,960 บาท

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
และยืน่ข้อเสนอ

เปน็ไปตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด

      ใบส่ังจา้ง     
เลขที่ 225/2563 
ลงวันที่ 29 ม.ิย 63










