
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 กย. 62
จ้างจัดพิมพ์แผนการจัดการภัยพิบัติ
ส าหรับคนพิการ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 
2560-2564

500,000.00            - เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 413/2562
 ลว. 13 กย. 62

2 กย. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษในการ
อบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
 จังหวัดตรัง

14,400.00             - เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ รอดบวบ นายชาญวิทย์ รอดบวบ ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 418/2562
 ลว. 18 กย. 62

3 กย. 62
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงในการอบรมเสริม
พลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในชุมชน จังหวัดตรัง

17,000.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิงท่ัวไป

- - -

4 กย. 62
ค่าเช่าห้องประชุมในการอบรมเสริม
พลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในชุมชน จังหวัดตรัง

10,000.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านค้าท่ัวไป - - -

5 กย. 62
จัดซ้ือวสัดุท่ีใช้ในการอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในชุมชน จังหวัดตรัง

15,000.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านลี โอ ซ่า ร้านลี โอ ซ่า ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 418/2562
 ลว. 18 กย. 62

6 กย. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม
เสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน 
จังหวัดตรัง

40,000.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านลี โอ ซ่า ร้านลี โอ ซ่า ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 419/2562
 ลว. 18 กย. 62

7 กย. 62
จ้างท าป้ายไวนิลในการจัดกิจกรรม
แสดงผลงานนวัตกรรม  เทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

1,500.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิมา 
อิงค์(ไทยแลนด์)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิมา อิงค์
(ไทยแลนด์) ภายในวงเงิน 
936.25 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 416/2562 
 ลงวันท่ี 18 ก.ย. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2562

8 กย. 62

จ้างเหมาตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรม
เนียนผ่านทางพิเศษในการเดินทางไป
จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
 จังหวัดแพร่

13,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิงท่ัวไป

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป

- -

9 กย. 62

จ้างจัดท าป้ายและตกแต่งสถานท่ีเพ่ือ
ใช้ในการจัดอบรมเสริมพลังพลัง
เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3,800.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านค้าท่ัวไป ร้านค้าท่ัวไป - -

10 กย. 62

เช่าสถานท่ีจัดอบรมเพ่ือใช้เป็น
สถานท่ีจัดอบรมเสริมพลังเครือข่าย
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

             15,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ใช้เช่าท่ัวไป ผู้ใช้เช่าท่ัวไป - -

11 กย. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่

               7,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิงท่ัวไป

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป

- -

12 กย. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดเชียงใหม่

             10,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิงท่ัวไป

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป

- -

13 กย. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
ใช้เติมรถตู้จ้างเหมาในการเดินทางไป
จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
 จังหวัดแพร่

               7,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิงท่ัวไป

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป

- -

14 กย. 62
เช่าสถานท่ีจัดอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในชุมชน จังหวัดแพร่

               4,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ใช้เช่าท่ัวไป ผู้ใช้เช่าท่ัวไป - -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2562

15 กย. 62

จ้างท าป้ายส าหรับใช้ในการจัดอบรม
เสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน 
จังหวัดแพร่

               2,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านค้าท่ัวไป ร้านค้าท่ัวไป - -

16 กย. 62

จ้างเหมาตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรม
เนียนผ่านทางพิเศษในการเดินทางไป
จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
 จังหวัดนครสวรรค์

             10,800.00

-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 10,800.-บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 397/2562 
 ลงวันท่ี 2 ก.ย 62

17 กย. 62

จ้างเหมาตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรม
เนียนผ่านทางพิเศษในการเดินทางไป
จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
 จังหวัดก าแพงเพชร

             10,800.00

-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 10,800.-บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 398/2562 
 ลงวันท่ี 2 ก.ย 62

18 กย. 62

จ้างเหมาตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรม
เนียนผ่านทางพิเศษในการเดินทางไป
จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
 จังหวัดแพร่

             14,400.00

-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 14,400.-บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 400/2562 
 ลงวันท่ี 2 ก.ย. 62

19 กย. 62

จ้างเหมาตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรม
เนียนผ่านทางพิเศษในการเดินทางไป
จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
 จังหวัดพิษณุโลก

             25,200.00

-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 25,200.-บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 401/2562 
 ลงวันท่ี 4 ก.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2562

20 กย. 62
จ้างเหมาตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรม
เนียนผ่านทางพิเศษในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดน่าน

               5,400.00
-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 5,400.-บาท ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 409/2562 
 ลงวันท่ี 11 ก.ย. 62

21 กย. 62

จ้างเหมาตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรม
เนียนผ่านทางพิเศษในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดเชียงใหม่

             10,800.00

-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบวงเงิน
ในการจ้าง 10,800.-บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 410/2562 
 ลงวันท่ี 11 ก.ย 62

22 กย. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการเดินทางไปราชการจังหวัด
เชียงใหม่

               7,200.00

-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบวงเงิน
ในการจ้าง 7,200.-บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 417/2562 
 ลงวันท่ี 18 ก.ย. 62

23 กย. 62
ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์             392,690.00

-
  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายสุรชัย
รูปหล่อ

นายสุรชัย
รูปหล่อ ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี148/2562
วันท่ี 18 กันยายน
2562

24 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน สจ-4027 กทม.

23,411.60             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 393/2562 
 ลงวันท่ี 2 กย. 62

25 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮต-7596 กทม.

26,621.60             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 404/2562 
 ลงวันท่ี 6 กย. 62

26 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮฉ-850 กทม.

26,097.30             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 405/2562 
 ลงวันท่ี 6 กย. 62

27 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮล-6814 กทม.

13,550.64             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 411/2562 
 ลงวันท่ี 13 กย. 62

28 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฌอ-2328 กทม.

32,479.85             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 412/2562 
 ลงวันท่ี 13 กย. 62



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2562

29 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮจ-436 กทม.

49,820.27             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 414/2562 
 ลงวันท่ี 17 กย. 62

30 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮฐ-4934 กทม.

16,925.98             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 420/2562 
 ลงวันท่ี 18 กย. 62

31 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮฐ-4936 กทม.

13,127.48             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 421/2562 
 ลงวันท่ี 18 กย. 62

32 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮล-6816 กทม.

25,192.37             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 422/2562 
 ลงวันท่ี 24 กย. 62

33 กย. 62

จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการจัดการอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์และ
จังหวัดอุบลราชธานี

18,000.00             -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ 
เสนอราคา 18,000 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ เสนอ
ราคา 18,000 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๔๐๖/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๖ 
กันยายน ๒๕๖๒

34 กย. 62

จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการจัดการอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในชุมชนจังหวัดอ านาจเจริญ

             10,800.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ 
เสนอราคา 10,800 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ เสนอ
ราคา 10,800 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๔๒๓/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๒



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2562

35 กย. 62

จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการจัดอบรมเสริมพลังเครือข่าย
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชลบุรี

             32,400.00

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
เสนอราคา 32,400 บาท

นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
เสนอราคา 32,400 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๔๐๒/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี 4 
กันยายน 2562

36 กย. 62

จ้างซ่อมแซมสายโทรศัพท์และ
ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ อาคาร 
๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์

4,900.00               

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด จ านวนเงิน 4,815.- 
บาท

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
 จ านวนเงิน 4,815.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 394/2562
 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2562

37 กย. 62
จ้างซ่อมแซมทาสีบริเวณด้านหน้า
อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์

16,300.00             
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์
เตอร์ ซัพพลาย จ ากัด 

จ านวนเงิน 16,264.-บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์
เตอร์ ซัพพลาย จ ากัด จ านวน

เงิน 16,264.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 395/2562
 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2562

38 กย. 62

จ้างซ่อมแซมห้องน้ าช้ัน 1 ช้ัน 3, 
ทะลวงท่อน้ าท้ิงรางน้ าฝนและซ่อม
รอยแตกคอนกรีตพร้อมทากันซึม, 
ซ่อมแซมท่อน้ า PVC, ซ่อมแซมผนัง
ศิลาแลงรอบต้นไม้ และซ่อมแซม
เคร่ืองกรองน้ าตู้กดน้ า ช้ัน 3 บริเวณ
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

41,600

-   วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็น
เตอร์ ซัพพลาย จ ากัด 
จ านวนเงิน 41,580.20 บาท

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด จ านวนเงิน 
41,580.20 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 426/2562
 ลงวันท่ี 25 กันยายน 
2562

39 กย. 62

ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 5 รายการ

27,800

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอส
เอส ซัพพลาย เซอร์วิส 
ราคาท่ีเสนอ 27,713 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส
 ซัพพลาย เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 27,713 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 396/2562

40 กย. 62
ค่าซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 220,000

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านสุรชัย ราคาท่ีเสนอ 
216,870 บาท

ร้านสุรชัย ราคาท่ีเสนอ 
216,870 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ 146/2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2562

41 กย. 62

ค่าจ้างท าเอกสารส าหรับการจัดงาน
โครงการสัมมนา เสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร พก.ประจ าปี 
2562

50,000

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้านร่วมเจริญ ราคาท่ีเสนอ
 43,000 บาท

ร้านร่วมเจริญ ราคาท่ีเสนอ 
43,000 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 407/2562

42 กย. 62
ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ

12,800
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 12,733
 บาท

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 12,733 
บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 408/2562

43 กย. 62
ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟต์ 10,100

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง ราคาท่ี
เสนอ 10,058 บาท

วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง ราคาท่ี
เสนอ 10,058 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 415/2562

44 กย. 62
ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

2,900
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 2889 
บาท

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 2889 
บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 424/2562

45 กย. 62
ค่าจ้างผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการตาม
สิทธิคนพิการ

250,000
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ ราคาท่ีเสนอ 
250,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ ราคาท่ีเสนอ 
250,000 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 425/2562


