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1 พย. 62
เช่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 
ประจ าปี 2563

3,425,000.00         3,422,128.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์
เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์
เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 2/2563 ลว. 
13 ธค. 62

2 พย. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะท างานพิจารณากล่ันกรอง
งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คร้ัง
ท่ี 4/2562

               6,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์ กิจทวีทรัพย์

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 15/2563 
ลว. 18 พย. 62

3 พย. 62
จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดงาน
วันคนพิการสากล ประจ าปี 2562

            117,600.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2563 
ลว. 28 พย. 62

4 พย. 62
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานวัน
คนพิการสากล ประจ าปี 2562

             80,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2563 

ลว. 26 พย. 62

5 พย. 62
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางในการจัดงาน
วันคนพิการสากล ประจ าปี 2562

               9,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ รอดบวบ นายชาญวิทย์ รอดบวบ

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 28/2563 
ลว. 26 พย. 62

6 พย. 62
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนใน
การจัดงานวันคนพิการสากล ประจ าปี
 2562

               7,500.00 - - สถานนีบริการน้ ามันท่ัวไป - - -

7 พย. 62
จ้างจัดท าโล่ในการจัดงานวันคนพิการ
สากล ประจ าปี 2562

            450,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 35/2563 
ลว. 28 พย. 62

8 พย. 62
จ้างตกแต่งสถานท่ีในการจัดงานวัน
คนพิการสากล ประจ าปี 2562

            500,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 45/2563 
ลว. 29 พย. 62

9 พย. 62
จ้างผลิตหนังสือคนพิการต้นแบบ/สูจิ
บัตรในการจัดงานวันคนพิการสากล 
ประจ าปี 2562

245,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา
นิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 29/2563 
ลว. 26 พย. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกำยน 2562
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10 พย. 62
จ้างพิมพ์คู่มือเตรียมความพร้อม
ส าหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

400,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด  บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 31/2563 
ลว. 26 พย. 62

11 พย. 62
จ้างวิเคราะห์และจัดท ารายงาน
สถานการณ์สตรีพิการ

500,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว นางสาวทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30/2563 
ลว. 26 พย. 62

12 พย. 62

จ้างจัดพิมพ์เอกสารประกอบการช้ีแจง
เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สภา
ผู้แทนราษฎร

11,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท ลี โอ ซ่า จ ากัด  บริษัท ลี โอ ซ่า จ ากัด

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 49/2563 
ลว. 29 พย. 62

13 พย. 62
จัดซ้ือบัตรประจ าตัวคนพิการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

1,500,000.00         -  e-bidding - - - -
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

14 พย. 62
จ้างจัดเก็บข้อมูลคนพิการใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ

1,000,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ราคาต่ าสุด

-
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

15 พย. 62
จ้างจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2563-2565

1,000,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาต่ าสุด

-
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

16 พย. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารส าหรับผู้เข่าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 5 ปี ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาล่ามภาษามือ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2560 - 2564)

             10,650.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในการซ้ือ 10,650.-บาท

ราคาต่ าสุด

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2563
ลงวันท่ี 14 พ.ย.63

17 พย. 62

ซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง ทบทวนแผนปฏิบัติ
การ 5 ปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ล่ามภาษามือ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 -
 2564)

7,100.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในซ้ือ 7,090.89บาท

ราคาต่ าสุด

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2563  
ลงวันท่ี 14 พ.ย.62
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18 พย. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) เช่ียวชาญ
ด้านคนพิการ จ านวน 4 รุ่น

             71,904.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในซ้ือ 71,904.-บาท

ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2563 
ลงวันท่ี 22 พ.ย.62

19 พย. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 
เช่ียวชาญด้านคนพิการ จ านวน 4 รุ่น

72,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในการซ้ือ 72,000.-บาท

ราคาต่ าสุด

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  14/2563 
ลงวันท่ี 14 พ.ย.63

20 พย. 62

จ้างจัดท าเอกสารในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการคร้ังท่ี 2/2562

               3,000.00

-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัดวงเงินใน
การจ้าง 2,407.50.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2563   
 ลงวันท่ี 8 พ.ย. 62

21 พย. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 5 ปี ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาล่ามภาษามือ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2560 - 2564)

             10,650.00

-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัดวงเงินใน
การจ้าง 10,635.80 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2563  
ลงวันท่ี 14 พ.ย. 62

22 พย. 62

จัดท าเอกสารในการจัดอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 
เช่ียวชาญด้านคนพิการ จ านวน 4 รุ่น

             72,000.00

-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัดวงเงินใน
การจ้าง 72,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2563   
 ลงวันท่ี 14 พ.ย. 62

23 พย. 62

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ
ของ พก. จ านวน 13 คัน 
ประจ าเดือนธันวาคม 2562-เดือน
มกราคม 2563 ประจ าเดือน 2563

            500,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์
 จ ากัด  เสนอราคา 500,000 
บาท

บริษัท ทิตาราม คอนซัล
แตนท์ จ ากัด  เสนอราคา 
500,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 36/2563 ลง
วันท่ี 28 พ.ย. 62
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วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกำยน 2562

24 พย. 62
จ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ

            300,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด เสนอราคา 
297,995.-บาท

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด เสนอราคา 
297,995.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 25/2563 ลง
วันท่ี 22 พ.ย. 62

25 พย. 62
จ้างจัดท าคู่มือฟ้ืนฟูเยียวยาคนพิการ
ในสถานการณ์ภัยพิบัติ

            250,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวอทิตา พรหมสุนทร 
เสนอราคา 250,000 บาท

นางสาวอทิตา พรหมสุนทร 
เสนอราคา 250,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 33/2563 ลง
วันท่ี 27 พ.ย. 62

26 พย. 62
จ้างซ่อมแซมท่อน้ าฝน ฝ้าเพดาน 
และผนังห้องเก็บเอกสาร อาคาร 60 
ปี กรมประชาสงเคราะห์

32,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์เตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด จ านวนเงิน 

3,1030.-บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์
เตอร์ ซัพพลาย จ ากัด จ านวน

เงิน 3,1030.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 34/2563 
ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2562

27 พย. 62

จ้างซ่อมแซมตู้บ้ิวอิน วอลเปเปอร์ 
และซ่อมเปล่ียนผ้าม่านห้อง
ผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

112,800.00            -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์เตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด จ านวนเงิน 

112,800.-บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์
เตอร์ ซัพพลาย จ ากัด จ านวน

เงิน 112,800.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี  23/2563
 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 
2562

28 พย. 62

จ้างตรวจเช็คระบบสัญญาณ และย้าย
หมายเลขโทรศัพท์พร้อมเดิน
สายโทรศัพท์

3,300.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

จ านวนเงิน 3,210.- บาท

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
 จ านวนเงิน 3,210.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี  27/2563
 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2562

29 พย. 62

จ้างพ่นยาฆ่าเช้ือโรคส านักงาน
เลขานุการกรม อาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์

13,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

จ านวนเงิน 12,840.- บาท

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
 จ านวนเงิน 12,840.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี  26/2563
 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2562

30 พย. 62
ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟต์              28,000.00 -  โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
หสม. วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 
ราคาท่ีเสนอ 27,820 บาท

หสม. วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 
ราคาท่ีเสนอ 27,820 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 19/2563 ลว 20
 พ.ย. 62

31 พย. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษเพ่ือใช้ในการเดินทางไป
ราชการ จ.ลพบุรี

               3,600.00 -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา  เรืองจาบ ราคา
ท่ีเสนอ 3,600 บาท

นายปริญญา  เรืองจาบ 
ราคาท่ีเสนอ 3,600 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 18/2563 ลว 20
 พ.ย. 62

32 พย. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือ
ส าหรับเติมรถตู้เพ่ือใช้ในการเดินทาง
ไปราชการ จ.ลพบุรี

               4,000.00 -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านค้าบริการท่ัวไป ราคาท่ี
เสนอ 4,000 บาท

ร้านค้าบริการท่ัวไป ราคาท่ี
เสนอ 4,000 บาท

ราคาต่ าสุด -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกำยน 2562

33 พย. 62

จ้างซ่อมแซมประตูอลูมิเนียมกระจก
บานเล่ือน ช้ัน 4 และไกด์ประตูศูนย์
ปฏิบัติการ พก. Dep War Room

               3,800.00 -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,745 บาท

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 3,745 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 32/2563 ลว 26
 พ.ย. 62

34 พย. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษเพ่ือใช้ในการเดินทางไป
ราชการ จ.ขอนแก่น

               7,200.00 -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา  เรืองจาบ ราคา
ท่ีเสนอ 7,200 บาท

นายปริญญา  เรืองจาบ 
ราคาท่ีเสนอ 7,200 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 44/2563 ลว 29
 พ.ย. 62

35 พย. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือ
ส าหรับเติมรถตู้เพ่ือใช้ในการเดินทาง
ไปราชการ จ.ขอนแก่น

               6,000.00 -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านค้าบริการท่ัวไป ราคาท่ี
เสนอ 6,000 บาท

ร้านค้าบริการท่ัวไป ราคาท่ี
เสนอ 6,000 บาท

ราคาต่ าสุด -

36 พย. 62
ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮฉ-850 กทม.

             15,681.92 -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 40/2563 ลว 29
 พ.ย. 62


