
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 กพ. 63

จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมส าหรับคนพิการในสถานการณ์
ภัยพิบัติ

50,400.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนเดช ทองดีเลิศ นายธนเดช ทองดีเลิศ ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ 35/2563 ลงวันที 
 11 กพ. 63

2 กพ. 63

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมส าหรับคนพิการในสถานการณ์
ภัยพิบัติ

20,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ 36/2563 ลงวันที 
 11 กพ. 63

3 กพ. 63
จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ส าหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

8,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง 109/2563 ลง
วันที  11 กพ. 63

4 กพ. 63
จ้างจัดท าคู่มือฟ้ืนฟูเยียวยาคนพิการ
ในสถานการณ์ภัยพิบัติ

            496,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แคร์ยู จ ากัด บริษัท แคร์ยู จ ากัด ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง 118/2563 ลง
วันที  24 กพ. 63

5 กพ. 63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน กง-5865 
ปทุมธานี

               4,793.60 - วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง 105/2563 ลง
วันที  6 กพ. 63

6 กพ. 63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮฐ-4934 กทม.

2,545.53                 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จ ากัด ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง 110/2563 ลง
วันที  12 กพ. 63

7 กพ. 63 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง 2,900                     -
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ราคาที เสนอ 2,900 บาท

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ราคาที เสนอ 2,846 บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง 114/2563 ลว 17

 ก.พ. 63

8 กพ. 63 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 51 รายการ 28,290.80               -
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา
นิสย์ ราคาที เสนอ 28,290.80 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา
นิสย์ ราคาที เสนอ 28,290.80 
บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง 121/2563 ลว 27

 ก.พ. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 29 กุมภำพันธ์ 2563
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วันท่ี 1 - 29 กุมภำพันธ์ 2563

9 กพ. 63

จ้างด าเนินการสอบแข่งขันเพื อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั นคงของมนุษย์

694,920                  - วิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ราคาที 
เสนอ 694,920 บาท

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 
ราคาที เสนอ 674,920 บาท

ราคาต  าสุด
สัญญาจ้างเลขที  5/2563 ลว

 24 ก.พ. 63

10 กพ. 63

ซ้ืออุปกรณ์ในการใช้สอบแข่งขันเพื อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั นคงของมนุษย์

20,000                    -
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บางกอกไอที 99 ราคาที เสนอ 
20,000 บาท

บางกอกไอที 99 ราคาที เสนอ 
20,000 บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ 37/2563 ลว 13 

ก.พ. 63

11 กพ. 63
จ้างซ่อมแซมโทรทัศน์ ชนิดจอ LED 
ขนาด 50 น้ิว ยี ห้อ Sony

10,000.00             
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บางกอก อที 99จ านวนเงิน 
9,800.- บาท

บางกอก อที 99จ านวนเงิน 
9,800.- บาท ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง เลขที  111/2563
 ลงวันที  13 กุมภาพันธ์ 
2563

12 กพ. 63
จ้างโครงการพัฒนาบุคลากรเชิง
ยุทธศาสตร์

3,000,000.00         
-

 วิธีคัดเลือก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ จ านวนเงิน 
3,000,000.-บาท

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ จ านวนเงิน 
3,000,000.-บาท

ราคาต  าสุด
สัญญาจ้าง เลขที  6/2563
 ลงวันที  25 กุมภาพันธ์ 
2563

13 กพ. 63

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 
ส าหรับใช้เติมรถตู้ปรับอากาศจ้าง
เหมาในการการเดินทางไปราชการ
จังหวัดราชบุรี

4,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง - - -

14 กพ. 63

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 
ส าหรับใช้เติมรถตู้ปรับอากาศจ้าง
เหมาในการการเดินทางไปราชการ
จังหวัดเชียงใหม่

7,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง - - -

15 กพ. 63
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษเพื อใช้ในการไปราชการ
จังหวัดราชบุรี จ านวน ๑ คัน

               9,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 

ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในการจ้าง 

9,000.- บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้างเลขที  112/2563
 ลงวันที  14 ก.พ. 63
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16 กพ. 63

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 
ด าเนินงานในการปฏิบัติงานธุรการ
และตรวจสอบภายในของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติงานเพิ มเติม)

               4,900.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นางสาวรัชนีกร แสงนิล

นางสาวรัชนีกร แสงนิล 
วงเงินในการจ้าง 4,900.- บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือเลขที  113/2563 
ลงวันที  14 ก.พ. 63

17 กพ. 63
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษเพื อใช้ในการไปราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๑ คัน

             12,600.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 

ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในการจ้าง 

12,600.- บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้างเลขที  120/2563 
         ลงวันที  14 ก.พ. 63

18 กพ. 63

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 
ด าเนินงานในการปฏิบัติงานธุรการ
และตรวจสอบภายในของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติงานเพิ มเติม)

               6,880.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นางสาวรัชนีกร แสงนิล

นางสาวรัชนีกร แสงนิล 
วงเงินในการจ้าง 6,880.- บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือเลขที  123/2563 
ลงวันที  27 ก.พ. 63

19 กพ. 63

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั นคงของมนุษย์ (อพม.)
เชี ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที  5

             18,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนทัสก้ิน เทรดด้ิง
ห้างหุ้นส่วนทัสก้ิน เทรดด้ิง 

วงเงินในการซ้ือ 18,000 บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือเลขที  38/2563  
ลงวันที  17 ก.พ. 63

20 กพ. 63

ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั นคงของมนุษย์ (อพม.)เชี ยวชาญ
ด้านคนพิการ รุ่นที  5

             18,100.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการซ้ือ 17,999.01 

บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือเลขที  39/2563  
ลงวันที  17 ก.พ. 63

21 กพ. 63
ซ้ือวัสดุส านักงานของศูนย์บริการคน
พิการกรุงเทพมหานคร

             44,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท

รดด้ิง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท

รดด้ิง วงเงินในการซ้ือ 42,986
ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือเลขที  40/2563  
ลงวันที  21 ก.พ. 63
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รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย
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กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 29 กุมภำพันธ์ 2563

22 กพ. 63

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั นคงของมนุษย์ (อพม.)
เชี ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที  6

             18,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนทัสก้ิน เทรดด้ิง
ห้างหุ้นส่วนทัสก้ิน เทรดด้ิง 

วงเงินในการซ้ือ 18,000 บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือเลขที  42/2563  
ลงวันที  24 ก.พ. 63

23 กพ. 63

ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั นคงของมนุษย์ (อพม.)เชี ยวชาญ
ด้านคนพิการ รุ่นที  6

18,100.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการซ้ือ 17,999.01 

บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือเลขที  43/2563  
ลงวันที  24 ก.พ. 63

24 กพ. 63

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 
ส าหรับใช้เติมรถตู้ปรับอากาศจ้าง
เหมาในการการเดินทางไปราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี

5,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง - - -

25 กพ. 63

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 
ส าหรับใช้เติมรถตู้ปรับอากาศจ้าง
เหมาในการการเดินทางไปราชการ
จังหวัดสุรินทร์

6,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง - - -

26 กพ. 63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพื อใช้
ในการเดินทางไปราชการจังหวัด
สุรินทร์

7,200.00               -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ส.อ.วชิรวิชญ์ โก้สกุล

ส.อ.วชิรวิชญ์ โก้สกุลวงเงิน
ในการจ้าง 7,200 -บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้างเลขที  107/2563
 ลงวันที  7 ก.พ. 63

27 กพ. 63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพื อใช้
ในการเดินทางไปราชการจังหวัด
อุบลราชธานี

               5,400.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ส.อ.วชิรวิชญ์ โก้สกุล

ส.อ.วชิรวิชญ์ โก้สกุลวงเงิน
ในการจ้าง 5,400 -บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้างเลขที  108/2563
 ลงวันที  7 ก.พ. 63

28 กพ. 63

จ้างท าเอกสารในการจัดอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั นคงของมนุษย์ (อพม.)
เชี ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที  5

             18,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัดวงเงินใน
การจ้าง 18,000 -บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้างเลขที  115/2563
 ลงวันที  17 ก.พ.63



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 29 กุมภำพันธ์ 2563

29 กพ. 63
จ้างท าเอกสารคู่มือแนวทางการจัดท า
รายงานค่าบริหารจัดการองค์กรที มี
มาตรฐาน

             44,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัดวงเงินใน
การจ้าง 44,000 -บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้างเลขที  116/2563
 ลงวันที  17 ก.พ.63

30 กพ. 63

จ้างท าเอกสารในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ คร้ังที  1/2563

               2,182.80 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัดวงเงินใน
การจ้าง 2,182.80 -บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้างเลขที  117/2563
 ลงวันที  19 ก.พ.63

31 กพ. 63

จ้างท าเอกสารในการจัดอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั นคงของมนุษย์ (อพม.)
เชี ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที  6

             18,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัดวงเงินใน
การจ้าง 18,000 -บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้างเลขที  119/2563
 ลงวันที  24 ก.พ.63

32 กพ. 63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพื อใช้
ในการเดินทางไปราชการจังหวัด
เชียงใหม่

               5,400.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นายเกริก แดงสุข

นายเกริก แดงสุข วงเงินใน
การจ้าง 5,400.-บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้างเลขที  122/2563
 ลงวันที  27 ก.พ. 63


