
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

 

ล าดับ 
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อ 
หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ 
 

       5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 
จ ากัด  

4,975.50 บาท 
 

บริษัท ธนสาร     
ซิสเต็มส์ จ ากัด  
4,975.50 บาท 

 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและ
ยื่นข้อเสนอ
เป็นไปตาม

เงื่อนไขท่ีก าหนด 

ใบสั่งจ้าง เลขที ่
143/2563      
ลงวนัที ่3 

เมษายน 2563 
 

2 
 
 
 
 

จ้างซ่อมแซมหน้าต่าง
อลูมิเนียมบานเลื่อน ประตู
บานเลื่อนห้องรับรอง ไฟฟ้า 
ชุดรางลิ้นชักโต๊ะและกุญแจ
ล็อคโต๊ะ ห้องอธิบดี อาคาร 
๖๐ ป ีกรม
ประชาสงเคราะห์ 
 

93,000.00  
 

93,000.00  
 

เฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตติ้ง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด  
 92,972.30 บาท 

 

บริษัทเจริญชัย 
มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ 
ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด  
 92,972.30 บาท 

 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและ
ยื่นข้อเสนอ
เป็นไปตาม

เงื่อนไขท่ีก าหนด 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
145/2563      
ลงวันที่ 10 

เมษายน 2563 
 

3 จ้างซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ จ านวน 
6 เครื่อง 
 

41,500.00 41,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอเอสเอส ซัพพลาย 
เซอร์วิส  

 41,462.50 บาท 
 

ไอเอสเอส ซัพ
พลาย เซอร์วิส  

 41,462.50 บาท 
 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและ
ยื่นข้อเสนอ
เป็นไปตาม

เงื่อนไขท่ีก าหนด 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
149/2563      
ลงวนัที ่20 

เมษายน 2563 
  
 

 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

 

ล าดับ 
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
4 
 
 
 
 

จ้ า ง เ อกชนด า เ นิ น ก า ร
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
องค์กรและเครือข่ายด้าน
ค น พิ ก า ร ใ น ร ะ บ บ 
Coaching ประจ าปี 2563 
 

500,000.00  
 

500,000.00  
 

เฉพาะเจาะจง นายวีระชัย   
วีระฉันทะชาติ 

500,000.00 บาท 
 

นายวีระชัย   
วีระฉันทะชาติ 

500,000.00 บาท 
 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ
และยื่น
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 11/2563 

วันที่ 20 
เมษายน 2563 

 
 

5 จ้างพิมพ์รายงานประจ าปี 
พก. ประจ าปี 2562  
 

300,000.00  
 

300,000.00  
 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพ
เพ็ญวานิสย์  

 300,000.00 บาท  
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพ
เพ็ญวานิสย์  

 300,000.00 บาท  
 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ
และยื่น
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
151/2563      
ลงวันที่ 21 

เมษายน 2563 
 

6 
 
 
 
 
 
 

จ้างศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเรื่องการเข้าถึงสิทธิ
ต่าง ๆ ตามข้อสังเกตเชิง
สรุป (Concluding 
Observations) ของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการ 
 

500,000.00  
 

  500,000.00  
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

นางสาววิไลภรณ์       
โคตรบึงแก  

500,000.00 บาท 
 

นางสาววิไลภรณ์       
โคตรบึงแก  

500,000.00 บาท 
 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ
และยื่น
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
150/2563      
ลงวันที่ 21 

เมษายน 2563 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ล าดับ 
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 

7 
 
 
 
 

จ้างเหมาเอกชนท าความ
สะอาดอาคารส านักงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ านวน  5 เดื อน  ( เดื อน
พฤษภาคม -  กั นยายน 
2563) 

  1,040,000.00  
 

  1,040,000.00  
 
 

วิธี e-bidding  
 

บริษัท ทรูวัน จ ากัด 
1,000,000.00 บาท 

 

บริษัท ทรูวัน จ ากัด 
1,000,000.00 บาท 

 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ
และยื่น
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

สัญญาจ้าง เลขที่ 
12/2563        
ลงวันที่ 24 

เมษายน 2563 
 

8 
 
 
 
 
 
 

จ้ างท าตรายาง  จ านวน       
7 รายการ 
 

4,000.00  
 

  4,000.00  
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด       
เทพเพ็ญวานิสย์  
 3,766.40 บาท  

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด       
เทพเพ็ญวานิสย์  
 3,766.40 บาท  

 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ
และยื่น
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
153/2563     
ลงวันที่ 24 

เมษายน 2563  
 

9 
 
 
 
 

 

จ้างท าป้ายชื่อ ผอ.กคพ. 
 

        
3,000.00  

 

3,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด  
1,605.00 บาท 

 

บริษัท กิตติโฆษณา 
จ ากัด  1,605.00 บาท 

 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ
และยื่น
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

ใบสั่งจ้าง 
155/2563  
ลงวนัที ่29 

เมษายน 2563 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

 

ล าดับ 
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 

10 
 
 
 
 

จ้างท าตรายางของ กคพ. 
 

  7,100.00  
 

    7,100.00  
 

 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ห้างหุ้นส่วน เทพเพ็ญ      
วานิสย์ จ ากัด  
1,926.00 บาท 

 

ห้างหุ้นส่วน เทพเพ็ญ      
วานิสย์ จ ากัด  
1,926.00 บาท 

 

เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ
และยื่น
ข้อเสนอ

เป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

ใบสั่งจ้าง 
154/2563       
ลงวันที่ 29 

เมษายน 2563 
 

11 
 
 
 
 
 
 

จ้ า ง เ ห ม า พ นั ก ง า น ขั บ
รถยนต์ราชการของ  พก. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  จ านวน  5  เดื อน 
(พฤษภาคม -  กันยายน 
2563)  
 

1,250,000.00  
 

1,250,000.00  
 

วิธี e-bidding  
 

บริษัท สยามราชธานี 
จ ากัด (มหาชน) 

1,123,232.50 บาท  
บริษัท ทิตาราม จ ากัด 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
1,350,056.00 บาท 

บริษัท สยามราชธานี 
จ ากัด (มหาชน) 

1,123,232.50 บาท  
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
13/2563 ลง

วันที่ 30 
เมษายน 2563 

 

  
 
 
 
 
 

       



 
 


