
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 มิย. 62
จ้างจัดงาน Thailand Social Expo 
2019

4,975,000.00 4,975,000.00 e-bidding
บริษัท ทริปเป้ิลไ นน์ พลัส 

จ ากัด
บริษัท ทริปเป้ิลไ นน์ พลัส 

จ ากัด
-

สัญาเลขท่ี 10/2562 ลว. 
25 มิย. 62

-

2 มิย. 62
จ้างบริการวิชาการส ารวจ
สถานการณ์มาตรฐานคุณภาพชีวิต
คนพิการ กรณีศึกษา SMILE City 6 จ.

1,900,000.00 1,900,000.00 e-bidding
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์
-

สัญาเลขท่ี 14/2562 ลว. 
10 กค. 62

-

3 มิย. 62

ซ้ือกระเป๋าเอกสารในการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือน
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสู่การ
จัดบริการคนพิการในพ้ืนท่ี

36,750.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านพาวเวอร์ เทรด

ร้านพาวเวอร์ เทรด วงเงินใน
การซ้ือ .36,750บาท

-
เลขท่ี 104/2562  ลงวันท่ี

 17 มิ.ย. 62
-

4 มิย. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการขับเคล่ือนศูนย์บริการ
คนพิการจังหวัดสู่การจัดบริการคน
พิการในพ้ืนท่ี

15,000.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการซ้ือ 14,769.21

บาท
-

เลขท่ี 105/2562  ลงวันท่ี
 17 มิ.ย 62

-

5 มิย. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือน
ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

             12,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านพาวเวอร์ เทรด

ร้านพาวเวอร์ เทรด วงเงินใน
การซ้ือ 12,000บาท

-
เลขท่ี 106/2562  ลงวันท่ี

 18 มิ.ย. 62
-

6 มิย. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือน
ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

             25,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการซ้ือ 7,801.37

บาท
-

เลขท่ี 107/2562  ลงวันท่ี
 18 มิ.ย 62

-

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2562

7 มิย. 62

ซ้ืออุปกรณ์ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคกลาง

             15,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการซ้ือ 14,423.60

บาท
-

เลขท่ี 108/2562  ลงวันท่ี
 20 มิ.ย 62

-

8 มิย. 62

ซ้ือกระเป๋าเอกสารในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคกลาง

             15,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส

ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 
วงเงินในการซ้ือ 15,000.-บาท

-
เลขท่ี 109/2562  ลงวันท่ี

 20 มิ.ย 62
-

9 มิย. 62

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ส าหรับเติมรถตู้ปรับอากาศเพ่ือใช้ใน
การเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศงาน
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือ
องค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการแก่คนพิการ 
ประจ าปี 2562

               5,400.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
- - - - -

10 มิย. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการด าเนินโครงการบูรณา
การระบบการส่งเสริมอาชีพและการมี
งานท าของคนพิการ คร้ังท่ี 4/2562

9,000.00               -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 
9,000.-บาท

-
เลขท่ี 279/2562  ลงวันท่ี

 11 มิ.ย. 62
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2562

11 มิย. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือน
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสู่การ
จัดบริการคนพิการในพ้ืนท่ี

             24,500.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 
24,500.-บาท

-
เลขท่ี 288/2562  ลงวันท่ี

 17 มิ.ย. 62
-

12 มิย. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือน
ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

               8,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 
7,276-บาท

-
เลขท่ี 289/2562  ลงวันท่ี

 18 มิ.ย. 62
-

13 มิย. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคกลาง

             10,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 
9,630-บาท

-
เลขท่ี 295/2562  ลงวันท่ี

 20 มิ.ย. 62
-

14 มิย. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ
งานมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
หรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการแก่คน
พิการ ประจ าปี 2562

             54,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ

นายปริญญา เรืองจาบวงเงิน
ในการจ้าง 5,400.-บาท

-
เลขท่ี 300/2562  ลงวันท่ี

 24 มิ.ย. 62
-

15 มิย. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่

             10,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง - - - - -

16 มิย. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ  เพ่ือใช้ส าหรับเดินทางไป
ราชการจังหวัดเชียงใหม่

             10,800.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะ

กิจ ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในการจ้าง 

10,800.-บาท
-

เลขท่ี 285/2562 ลงวันท่ี 
14 มิ.ย. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2562

17 มิย. 62

จัดจ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
 เพ่ือใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เเนวทางการขอสัญชาติไทยของบุคคล
ไร้รากเหง้าในสถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการ

10,000.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านลีโอซ่า เสนอราคา 
6,441.40 บาท

ร้านลีโอซ่า เสนอราคา 
6,441.40 บาท

-

ใบส่ังจ้าง 308/2562 ลง
วันท่ี 2 ก.ค. 62

-

18 มิย. 62

จัดซ้ือวัสดุประกอบการประชุม เพ่ือใช้
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเเน
วทางการขอสัญชาติไทยของบุคคลไร้
รากเหง้าในสถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการ

5,000.00               - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง เสนอราคา
 3,478.57 บาท

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง เสนอราคา 
3,478.57 บาท

-

ใบส่ังซ้ือ 115/2562 ลง
วันท่ี 2 ก.ค. 62

-

19 มิย. 62

จัดซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร เพ่ือ
ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเเน
วทางการขอสัญชาติไทยของบุคคลไร้
รากเหง้าในสถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการ

6,450.00               - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท กรีนเวิลด์ แมนู
เฟคทอร่ี จ ากัด เสนอราคา 
6,450 บาท

บริษัท กรีนเวิลด์ แมนู
เฟคทอร่ี จ ากัด เสนอราคา 
6,450 บาท -

ใบส่ังซ้ือ 116/2562 ลง
วันท่ี 2 ก.ค. 62

-

20 มิย. 62

จัดจ้างผลิตเอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 
๒๕๖๒)

350,000.00            - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด 
เสนอราคา 350,000 บาท

บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด 
เสนอราคา 350,000 บาท

-

ใบส่ังจ้าง 302/2562 ลง
วันท่ี 25 มิ.ย. 62

-

21 มิย. 62

จัดจ้างจัดท าแผนแม่บทของศูนย์
เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
(พ.ศ. 2563-2567)

            500,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายชุมเขต แสวงเจริญ 
เสนอราคา 500,000 บาท

นายชุมเขต แสวงเจริญ เสนอ
ราคา 500,000 บาท

-

ใบส่ังจ้าง 302/2562 ลง
วันท่ี 1 ก.ค. 62

-

22 มิย. 62
จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 12 รายการ 9,000.00               - โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 
8,923.80.-บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 
8,923.80.-บาท

-
ใบส่ังจ้าง 277/2562 ลง
วันท่ี 10 มิ.ย. 62 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2562

23 มิย. 62
จัดจ้างท าป้ายช่ือผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

               2,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด 
เสนอราคา 1,605 บาท

บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด 
เสนอราคา 1,605 บาท -

ใบส่ังจ้าง 278/2562 ลง
วันท่ี 10 มิ.ย. 62 -

24 มิย. 62
จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียม
ผ่านทางพิเศษ

3,600.00               - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ 
เสนอราคา 3,600 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ เสนอ
ราคา 3,600 บาท -

ใบส่ังจ้าง 281/2562 ลง
วันท่ี 12 มิ.ย. 62 -

25 มิย. 62
จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

80,000.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา ๗๙,๕๓๙.๕๒ 
บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา ๗๙,๕๓๙.๕๒ บาท -

ใบส่ังซ้ือ 98/2562 ลงวันท่ี
 10 มิ.ย. 62 -

26 มิย. 62

จัดจ้างผลิตเอกสาร เพ่ือใช้ในการจัด
ประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการ
ระดับภูมิภาค ประจ าปี 2562 (กลุ่ม
ภาคเหนือ)

23,760.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 23,760
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 23,760 
บาท -

ใบส่ังจ้าง 299/2562 ลง
วันท่ี 24 มิ.ย. 62

-

27 มิย. 62

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุม เพ่ือใช้ในการจัดประชุม
สมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับ
ภูมิภาคประจ าปี 2562 (กลุ่ม
ภาคเหนือ)

30,000.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
1980 จ ากัด เสนอราคา 
27937.70 บาท

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
1980 จ ากัด เสนอราคา 
27937.70 บาท -

ใบส่ังซ้ือ 110/2562 ลง
วันท่ี 24 มิ.ย. 62

-

28 มิย. 62

จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายด้าน
คนพิการระดับภูมิภาคประจ าปี 2562
 (กลุ่มภาคเหนือ)

35,640.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
ราคา 35,640 บาท

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
ราคา 35,640 บาท

-

ใบส่ังซ้ือ 111/2562 ลง
วันท่ี 24 มิ.ย. 62

-

29 มิย. 62

จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคน
พิการ ระดับภูมิภาค ประจ าปี 2562 
(กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

42,120.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
ราคา 42,120 บาท

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
ราคา 42,120 บาท

-

ใบส่ังซ้ือ 101/2562 ลง
วันท่ี 13 มิ.ย. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2562

30 มิย. 62

จัดจ้างผลิตเอกสาร เพ่ือใช้ในการจัด
ประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการ
ระดับภูมิภาค ประจ าปี 2562 (กลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

28,080.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 28,080
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 28,080 
บาท -

ใบส่ังจ้าง 283/2562 ลง
วันท่ี 13 มิ.ย. 62

-

31 มิย. 62

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุม เพ่ือใช้ในการจัดประชุม
สมัชชาเครือข่ายคนพิการ ระดับ
ภูมิภาค ประจ าปี 2562 (กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

30,000.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
1980 จ ากัด เสนอราคา 
29,724.60 บาท

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
1980 จ ากัด เสนอราคา 
29,724.60 บาท -

ใบส่ังซ้ือ 100/2562 ลง
วันท่ี 13 มิ.ย. 62

-

32 มิย. 62

จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพ่ือใช้ในการ
จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการ 
ระดับภูมิภาค ประจ าปี 2562

10,800.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
เสนอราคา 10,800 บาท

นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
เสนอราคา 10,800 บาท

-

ใบส่ังจ้าง 284/2562 ลง
วันท่ี 13 มิ.ย. 62

-

33 มิย. 62

จัดจ้างจัดท าแผนแม่บทของศูนย์
เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
(พ.ศ. 2563-2567)

500,000.00            - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ชุมเขต แสวงเจริญ เสนอ
ราคา 500,000 บาท

ชุมเขต แสวงเจริญ เสนอ
ราคา 500,000 บาท

-

ใบส่ังจ้าง 302/2562 ลง
วันท่ี 1 ก.ค. 62

-

34 มิย. 62

จัดจ้างผลิตเอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 
๒๕๖๒)

350,000.00            - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด 
เสนอราคา 350,000 บาท

บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด 
เสนอราคา 350,000 บาท

-

ใบส่ังจ้าง 303/2562 ลง
วันท่ี 25 มิ.ย. 62

-

35 มิย. 62
จัดจ้างพิมพ์รายงานประจ าปี พก. 
ประจ าปี 2561

200,000.00            - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 
200,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 200,000
 บาท

-
ใบส่ังจ้าง 276/2562 ลง
วันท่ี 10 มิ.ย. 62 -

36 มิย. 62
ค่าจ้างเหมารถตู้ เพ่ือใช้ในการเดินทาง
ไปราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ

7,200                     
- โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ ราคา
ท่ีเสนอ 7,200 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ ราคาท่ี
เสนอ 7,200 บาท

- ใบส่ังจ้าง 282/2562 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2562

37 มิย. 62
ค่าซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุงานบ้าน
งานครัว

300,000                  

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 281,162.83 
บาท

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 281,162.83 บาท

- ใบส่ังซ้ือ 54/2562 -

38 มิย. 62 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 31,000                    
- โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้าน เค แอนด์ ที เทรด ราคา
ท่ีเสนอ 30,905 บาท

ร้าน เค แอนด์ ที เทรด ราคาท่ี
เสนอ 30,905 บาท

- ใบส่ังจ้าง 286/2562 -

39 มิย. 62

ค่าจ้างท าเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสังคม
สงเคราะห์สู่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์

19,000                    

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ ราคาท่ีเสนอ 
18,839.49 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา
นิสย์ ราคาท่ีเสนอ 18,839.49 
บาท

- ใบส่ังจ้าง 287/2562 -

40 มิย. 62

ค่าซ้ือกระเป๋าส าหรับประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
สังคมสงเคราะห์สู่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์

11,400                    

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านพาวเวอร์ เทรด ราคาท่ี
เสนอ 11,400 บาท

ร้านพาวเวอร์ เทรด ราคาท่ี
เสนอ 11,400 บาท

- ใบส่ังซ้ือ 102/2562 -

41 มิย. 62

ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสังคม
สงเคราะห์สู่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์

20,000                    

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 12,775.80 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 12,775.80 บาท

- ใบส่ังซ้ือ 103/2562 -

42 มิย. 62
ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้ใน
การเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่

12,600                    

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ ราคา
ท่ีเสนอ 12,600 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ ราคาท่ี
เสนอ 12,600 บาท

- ใบส่ังจ้าง 293/2562 -

43 มิย. 62
จ้างจัดท าป้ายช่ือผู้อ านวยการ กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร

               1,650.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด 
1,605.-บาท -

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 307/2562
 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2562

-

44 มิย. 62
จ้างซ่อมแซมตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้ า อาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์

497,000.00            -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอนด์ค เซ็น
เตอร์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เอ็นแอนด์ค เซ็นเตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด 
496,843.80.-บาท

-
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 280/2562
 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 
2562

-

45 มิย. 62
จ้างโครงการพัฒนาบุคลากร
เชิงยุทธศาสตร์

5,000,000.00         -  วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 5,000,000.-บาท -

สัญญาเลขท่ี 9/2562 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 62 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2562

46 มิย. 62
จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย       จ านวน 6 คน

 1,600,000.-  1,500,672.-  วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก       1,500,672.- บาท -

สัญญาเลขท่ี 4/2562 ลง
วันท่ี 26 ต.ค.61 -

47 มิย. 62
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 8 
เคร่ือง

 800,000.- -  วิธี e-bidding บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จ ากัด

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์จี จ ากัด                
748,800.- บาท

-
สัญญาเลขท่ี 1/2562 ลง
วันท่ี 19 ต.ค.61 -

48 มิย. 62

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารฟ้ืนฟูและ
พัฒนา สถานคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัด
นนทบุรี

 25,000,000.-  25,000,000.-  วิธี e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เค. 
สถาปัตย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เค. 
สถาปัตย์    20,790,000.-

บาท -

สัญญาเลขท่ี 2/2562 ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2561

-

49 มิย. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 1,800.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า    1,799.65.- 
บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
22/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

50 มิย. 62

จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนด
แนวทางและการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพ  คนพิการและศูนย์
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 9,000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม      เอ็กซ์เพรส       ร้านพรีเม่ียม        เอ็กซ์
เพรส           7,200.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
21/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

51 มิย. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 10,000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  9,006.19 
บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
13/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-
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ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป
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ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2562

52 มิย. 62
จ้างปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับ      คนพิการในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

 180000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟืองทอง 55  
ทรานสปอร์ต จ ากัด

บริษัท เฟืองทอง 55 ทราน
สปอร์ต จ ากัด    180,000.- 

บาท
-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
59/2562 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2561

-

53 มิย. 62
จ้างเอกชนด าเนินการจัดงาน "BIKE 
FOR อุ่นไอรักส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแล"

 500000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด จ ากัด บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด      จ ากัด 
         499,995.- บาท -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง      เลขท่ี
  60/2562     ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2561

-

54 มิย. 62

จ้างจัดงานรับมอบลานตะวันย้ิม             380,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด
380,000.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 66/2562
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2561

-

55 มิย. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดสัมมนา "ถวายชุด
ความรู้การจัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ"

 50,000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  
49,813.85 บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 30/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-

56 มิย. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดสัมมนา 
ถวายชุดความรู้
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ

 50,000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร่วมเจริญ ร้านร่วมเจริญ
50,000.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 101/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-

57 มิย. 62

จ้างเปิดตัวศาสนสถานเช่ือมบุญ 
เก้ือหนุนคนพิการ
และผู้สูงอายุ พร้อมปล่อยขบวนรถ
ไหว้พระ 9 วัด
เช่ือมบุญ เก้ือหนุนคนพิการและ
ผู้สูงอายุ

 500000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด
500,000.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 106/2562
ลงวันท่ี 2 มกราคม 
2562 -

58 มิย. 62

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

 486,400.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง
486,400.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 21/2561
ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561

-



ล ำดับ
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งำนท่ีจัดซ้ือ
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รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
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คัดเลือกโดย
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ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2562

59 มิย. 62
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4
 รายการ

 1,331,200.-  1,331,200.-  วิธี e-bidding บริษัท คอมพิวเตอร์โปร
ดักส์ยูไนเต็ด จ ากัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์
ยูไนเต็ด จ ากัด 1,059,728.- 

บาท
-

สัญญาเลขท่ี 2/2562 วันท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2562 -

60 มิย. 62
จัดซ้ือ (วัสดุส านักงานของศูนย์บริการ
ฯ) ณ ศูนย์
บริการคนพิการกรุงเทพฯ

30,000.-  - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง
29,960.- บาท -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี
49/2562

ลงวันท่ี 15 ก.พ .2562
-

61 มิย. 62

จ้างติดตามประเมินผลองค์กรด้านคน
พิการ 
ในระบบ Coaching ประจ าปี 2562

500,000.-  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระชัย 
วีระฉันทะชาติ

นายวีระชัย 
วีระฉันทะชาติ
500,000.- บาท -

สัญญาจ้าง
เลขท่ี 6/2562

วันท่ี 14 มี.ค.2562 -

62 มิย. 62
จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 130,000.-  - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจ ร้านรุ่งเรืองกิจ

128,000.- บาท -
ใบส่ังซ้ือ

เลขท่ี 50/2562
วันท่ี 1 มี.ค.2562

-

63 มิย. 62

จ้างจัดกิจกรรมการลงนามบันทึก
ความร่วมมือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน
ชุมชน โดยการ
จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป และ
สนับสนุน
การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 
และ
มาตรา 35

500,000.-  - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ 
พลัส จ ากัด

498,620.- บาท

-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 164/2562

วันท่ี 22 ก.พ.2562

-

64 มิย. 62

จ้างเอกชนด าเนินการตรวจประเมิน
มาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใด
ท่ีให้บริการ
แก่คนพิการรายใหม่ ประจ าปี 2562

2,000,000.-  1,980,000.- โดยวิธี e-bidding อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ

1,980,000.- บาท
-

สัญญาเลขท่ี 7/2562
วันท่ี 16 พ.ค.62

-
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
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หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2562

65 มิย. 62

จ้างจัดงานโครงการขับเคล่ือนการ
พัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบด้านสังคมเมือง
สร้างสุข กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ สู่เมืองสร้างสุข

500,000.- -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจพี วัน
คอนซัลแทนท์ จ ากัด

บริษัท เจพี วัน
คอนซัลแทนท์ จ ากัด

499,690.-บาท -

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 241/2562
วันท่ี 8 พ.ค.62 -

66 มิย. 62

จ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐาน
องค์กรเพ่ือต่ออายุมาตรฐานองค์กร
ด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดท่ี
ให้บริการแก่คนพิการ ประจ าปี 2562

2,000,000.- 2,000,000.- โดยวิธี e-bidding อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ

2,000,000.- บาท -

สัญญาเลขท่ี 8/2562
วันท่ี 4 มิ.ย..62

-

67 มิย. 62

ซ้ือรถสามล้อชนิดมือโยกส าหรับคน
พิการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562

500,000.- -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิคนพิการไทย
490,000.- บาท

-

สัญญา
เลขท่ี 4/2562

วันท่ี 13 มิ.ย.62 -

68 มิย. 62

จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือ "การเตรียม
ความพร้อม
องค์กรในการตรวจประเมินมาตรฐาน
องค์กร"
พร้อมแผ่นดีวีดี

250,000.00            -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า    
249,700.-

-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 294/2562
วันท่ี 20 มิ.ย.62 -

69 มิย. 62

จ้างจัดท าป้ายสัญลักษณ์และโลโก้ 
พร้อมส่ือ
ประชาสัมพันธ์เมืองท่ีเป็นมิตรส าหรับ
คนพิการ
และคนท้ังมวล (Smile City For All)

500,000.- -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายสุเทพ
จ้อยศรีเกตุ

นายสุเทพ
จ้อยศรีเกตุ
500,000.-

-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 301/2562
วันท่ี 25 มิ.ย.62

-

70 มิย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฌอ-2330 กทม.

             10,299.82
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด
-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 270/2562
วันท่ี 4 มิย. 2562

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2562

71 มิย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน สจ-4027 กทม. 10,807.00             

 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอู่วงศกรยนต์ ร้านอู่วงศกรยนต์
-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 290/2562

วันท่ี 19 มิย. 2562
-

72 มิย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮต-8375 กทม.

               9,854.70

-
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด -

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 291/2562

วันท่ี 19 มิย. 2562
-

73 มิย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮต-7595 กทม.

               2,132.95

-
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด -

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 292/2562

วันท่ี 19 มิย. 2562
-

74 มิย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮฉ-850 กทม.

             63,172.80

-
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด -

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 296/2562

วันท่ี 21 มิย. 2562
-


