
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 ธค. 62
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2563

154,340.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด
รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  18/2563 

ลว. 11 ธค. 62
-

2 ธค. 62
จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื นใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรจังหวัดระยอง

12,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง สถำนนีบริกำรน้ ำมันทั วไป - - - -

3 ธค. 62
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ

7,200.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อำรียะกิจทัวร์ หจก.อำรียะกิจทัวร์
รำคำต  ำสุด

ใบสั งจ้ำงเลขที  55/2563 
ลว. 18 ธค. 62

-

4 ธค. 62

จ้ำงปฏิบัติเพิ มเติม (ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร) จ้ำง
เหมำเอกชนด ำเนินงำนพนักงำนขับ
รถยนต์รำชกำร พก.

             30,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ทิตำรำม คอนซัล
แทนท์ จ ำกัด

บริษัท ทิตำรำม คอนซัล
แทนท์ จ ำกัด

รำคำต  ำสุด
ใบสั งจ้ำงเลขที  46/2563 
ลว. 2 ธค. 62

-

5 ธค. 62

จ้ำงปฏิบัติเพิ มเติม (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร) จ้ำงเหมำเอกชน
ด ำเนินงำนพนักงำนขับรถยนต์
รำชกำร พก.

             30,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ทิตำรำม คอนซัล
แทนท์ จ ำกัด

บริษัท ทิตำรำม คอนซัล
แทนท์ จ ำกัด

รำคำต  ำสุด
ใบสั งจ้ำงเลขที  47/2563 
ลว. 2 ธค. 62

-

6 ธค. 62
ค่ำจ้ำงซ่อมแซมเครื องแปลงสัญญำณ
ภำพ ATLONA

43,200                    -
โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
บริษัท ธนสำร ซิสเต็มส์ จ ำกัด 
รำคำที เสนอ 43,121 บำท

บริษัท ธนสำร ซิสเต็มส์ จ ำกัด 
รำคำที เสนอ 43,121 บำท

รำคำต  ำสุด
ใบสั งจ้ำง 52/2563 ลว 13 

ธ.ค. 62
-

7 ธค. 62
ค่ำจ้ำงซ่อมแซมเครื องปรับอำกำศและ
ร้ืนถอนเครื องปรับอำกำศ

40,700                    -
โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
ร้ำน เค แอนด์ ที เทรด รำคำที 
เสนอ 40,630 บำท

ร้ำน เค แอนด์ ที เทรด รำคำที 
เสนอ 40,630 บำท

รำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำง 53/2563 ลว 17 
ธ.ค. 62

-

8 ธค. 62 จ้ำงซ่อมแซมลิฟต์ 19,800                    -
โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
หสม. วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ ง รำคำ
ที เสนอ 19,795 บำท

หสม. วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ ง 
รำคำที เสนอ 19,795 บำท

รำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำง 62/2563 ลว 3 
ม.ค. 63

-

9 ธค. 62 จ้ำงท ำตรำยำง 9,095                     -
โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญวำ
นิสย์ รำคำที เสนอ9,095 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญวำ
นิสย์ รำคำที เสนอ9,095 บำท

รำคำต  ำสุด
ใบสั งจ้ำง 61/2563 ลว 3 

ม.ค. 63
-

10 ธค. 62 จ้ำงขนย้ำยเอกสำร 14,000                    -
โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลำยจ ำกัด รำคำที เสนอ 
13,910 บำท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลำยจ ำกัด รำคำที เสนอ 
13,910 บำท

รำคำต  ำสุด
ใบสั งจ้ำง 63/2563 ลว 3 

ม.ค.63
-

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ธันวำคม 2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ธันวำคม 2562

11 ธค. 62
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนเเละหมึกปร้ินเตอร์             250,000.00 - โดยวิธีเฉพำะ

เจำะจง
ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง เสนอรำคำ 
249,430.91 บำท

ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง เสนอรำคำ 
249,430.91 บำท

รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือ 27/2563 ลงวันที 
 9 มกรำคม 63

12 ธค. 62 จัดซ้ือวัสดุประกอบกำรจัดพิธีลงนำม
บันทึกควำมเข้ำใจโครงกำรทันตกรรม
เพื อผู้ใช้บริกำรในควำมอุปกำระ

               1,000.00 - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง เสนอรำคำ 
909.50 บำท

ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง เสนอรำคำ 
909.50 บำท

รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือ 19/2563 ลงวันที 
 11 ธันวำคม 62

13 ธค. 62

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำร
ประชุม เพื อใช้ในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรถอดบทเรียนคนพิกำรใน
สถำนกำรณ์ภัยพิบัติ

             30,000.00 - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด  
เสนอรำคำ 29,178.90 บำท

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด  
เสนอรำคำ 29,178.90 บำท

รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือ 23/2563 ลงวันที 
 13 ธันวำคม 62

14 ธค. 62

จัดซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำร เพื อใช้ใน
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอด
บทเรียนคนพิกำรในสถำนกำรณ์ภัย
พิบัติ

             34,200.00 - โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนพำวเวอร์ เทรด เสนอ
รำคำ 34,200 บำท

ร้ำนพำวเวอร์ เทรด เสนอ
รำคำ 34,200 บำท

รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือ 22/2563 ลงวันที 
 13 ธันวำคม 62

15 ธค. 62
จ้ำงจัดท ำป้ำยชื อผู้เชี ยวชำญด้ำนกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำร

2,800.00               
-

 วิธีเฉพำะเจำะจง
 บริษัท กิตติโฆษณำ จ ำกัด 
จ ำนวนเงิน 2,782.- บำท

 บริษัท กิตติโฆษณำ จ ำกัด 
จ ำนวนเงิน 2,782.- บำท

รำคำต  ำสุด
 ใบสั งจ้ำง เลขที  48/2563
 ลงวันที  3 ธันวำคม 2562

16 ธค. 62 จ้ำงซ่อมเปลี ยน Adapter Sony                2,500.00
-

  วิธีเฉพำะเจำะจง
บ๊ิก เทรดด้ิง จ ำนวนเงิน 

2,407.50.-บำท
บ๊ิก เทรดด้ิง จ ำนวนเงิน 

2,407.50.-บำท

รำคำต  ำสุด
ใบสั งจ้ำง เลขที   60/2563
 ลงวันที  26 ธันวำคม 2562

17 ธค. 62
จ้ำงตรวจเช็คระบบสัญญำณ และ
ย้ำยหมำยเลขโทรศัพท์พร้อมเดิน
สำยโทรศัพท์

3,300.00               

-

  วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 3,210.- บำท

บริษัทเจริญชัย มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
 จ ำนวนเงิน 3,210.- บำท

รำคำต  ำสุด
ใบสั งจ้ำง เลขที   27/2563
 ลงวันที  25 พฤศจิกำยน 
2562

18 ธค. 62

จ้ำงซ่อมแซมตัวหนอนฟุตบำท
ด้ำนหน้ำศูนย์บริกำรกรุงเทพมหำนคร 
และซ่อมแซมฝ้ำเพดำน อำคำร ๖๐ ปี
 กรมประชำสงเครำะห์

             71,100.00

-

  วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์เตอร์
 ซัพพลำย จ ำกัด จ ำนวนเงิน 

71,048.-บำท

บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์
เตอร์ ซัพพลำย จ ำกัด จ ำนวน

เงิน 71,048.-บำท

รำคำต  ำสุด

ใบสั งจ้ำง เลขที   57/2563
 ลงวันที  20 ธันวำคม 2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ธันวำคม 2562

19 ธค. 62
จ้ำงเหมำเอกชนท ำควำมสะอำด
อำคำรส ำนักงำน จ ำนวน 3 เดือน 
(เดือนมกรำคม - เดือนมีนำคม 2563)

500,000.00            

-

  วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ทรูวัน จ ำกัด จ ำนวน

เงิน 465,999.01 บำท
บริษัท ทรูวัน จ ำกัด จ ำนวน

เงิน 465,999.01 บำท

รำคำต  ำสุด
ใบสั งจ้ำง เลขที  58/2563
 ลงวันที  20 ธันวำคม 2562


