
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 พ.ย.-63

ซ้ือวัสดุประกอบการประชุม เพ่ือ
ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การด าเนินงานมาตรฐานการ
คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา
คนพิการในสถาบันและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การประเมิน"

1,760.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,506.56 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,506.56 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2564 
ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2563

2 พ.ย.-63

ซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสารใน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การด าเนินงานมาตรฐานการ
คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา
คนพิการในสถาบันและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การประเมิน”

6,600.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน 
เทรดด้ิง 
ราคาท่ีเสนอ 6,600.-บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาท่ีเสนอ 6,600.-
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2564 
ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2563

3

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 
เพ่ือใช้ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน า
และกลไกการพัฒนาสตรีพิการ

20,000.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 18,992.50 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 18,992.50 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2564 
ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2563  - 

4 พ.ย.-63

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร ส าหรับใส่
เอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน า
และกลไกการพัฒนาสตรีพิการ

22,200.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน 
เทรดด้ิง 
ราคาท่ีเสนอ 22,200.-บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาท่ีเสนอ 22,200.-
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2564 
ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2563  - 

5 พ.ย.-63

จ้างวิเคราะห์และจัดท ารายงาน
สถานการณ์สตรีพิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

500,000.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวทอแสงรัศมี  
ถีถะแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ 500,000.-บาท

นางสาวทอแสงรัศมี  ถีถะ
แก้ว ราคาท่ีเสนอ 500,000.-
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 37/2564 
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2563  - 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
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ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

6 พ.ย.-63

เช่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

3,425,000.-บาท - โดยวิธี
e - bidding

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน 
จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 1,942,050.-บาท

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน
 จ ากัด(มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 1,942,050.-บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 2/2564 
ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 
2563  - 

7 พ.ย.-63

ซ้ือวัสดุประกอบการประชุม เพ่ือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนผลการ
ด าเนินงานและแผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 และการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และ
พัสดุ ของหน่วยงานในก ากับ พก.

               3,800.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,252.80 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,252.80 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2564 
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2563

 - 

8

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการประชุม 
เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนผล
การด าเนินงานและแผนงาน/โครงการ
 ปีงบประมาณ 2564 และการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และ
พัสดุ ของหน่วยงาน ในก ากับ พก.

             14,250.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาท่ีเสนอ 14,250
บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาท่ีเสนอ 14,250
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2564 
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2563

 - 

9 พ.ย.-63
จ้างท าเอกสารเพ่ือประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ทบทวนผลการด าเนินงาน
และแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ

             10,165.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 10,165 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 10,165 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 27/2564 
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2563

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

10 พ.ย.-63

จ้างท าตรายาง จ านวน 37 รายการ              22,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์  ราคาท่ีเสนอ 
21,271.60 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์  ราคาท่ีเสนอ 
21,271.60 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 39/2564 
ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 
2563

11 พ.ย.-63

จ้างจัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)

            300,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 300,000 บาท

บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 300,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 28/2564 
ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2563

12 พ.ย.-63
จ้างศึกษาแนวทางการจัดองค์ความรู้
ของศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการระดับจังหวัด

            500,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ประเทศไทย  ราคาท่ีเสนอ 
500,000 บาท

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 ประเทศไทย  ราคาท่ีเสนอ 
500,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30/2564 
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2563

13 พ.ย.-63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ ในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดพิษณุโลก 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและ
ขับเคล่ือนงานด้านคนพิการ 
โดยเฉพาะการด าเนินงานของ
ศูนย์บริการคนพิการ

               5,400.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายชาญวิทย์ รอดบวบ  
ราคาท่ีเสนอ 5,400 บาท

นายชาญวิทย์ รอดบวบ  
ราคาท่ีเสนอ 5,400 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 29/2564 
ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2563
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กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

14 พ.ย.-63

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ
ของ พก. ประจ าปีงบประมาณ 2564
 จ านวน 13 คัน ต้ังแต่เดือนธันวาคม 
2563 - เดือนมกราคม 2564

            479,200.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามราชธานี จ ากัด 
(มหาชน)   ราคาท่ีเสนอ 
449,293 บาท

บริษัท สยามราชธานี จ ากัด 
(มหาชน)   ราคาท่ีเสนอ 
449,293 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 40/2564 
ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 
2563

15 พ.ย.-63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดงานวันคน
พิการสากล ประจ าปี 2563

             60,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด   
ราคาท่ีเสนอ 59,320.80 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด   
ราคาท่ีเสนอ 59,320.80 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2564 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2563

16 พ.ย.-63

ซ้ือของท่ีระลึก ในการจัดงานวันคน
พิการสากล ประจ าปี 2563

             60,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟินิต้ี ดอท พร้ินต้ิง 
จ ากัด  ราคาท่ีเสนอ 55,854 
บาท

บริษัท อินฟินิต้ี ดอท พร้ินต้ิง
 จ ากัด  ราคาท่ีเสนอ 55,854
 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 26/2564 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2563

17 พ.ย.-63

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร ในการจัดงาน
วันคนพิการสากล ประจ าปี 2563

             64,800.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟินิต้ี ดอท พร้ินต้ิง 
จ ากัด  ราคาท่ีเสนอ 
64,713.60 บาท

บริษัท อินฟินิต้ี ดอท พร้ินต้ิง
 จ ากัด  ราคาท่ีเสนอ 
64,713.60 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 27/2564 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2563

18 พ.ย.-63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ในการจัดงาน
วันคนพิการสากล ประจ าปี 2563

               3,600.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายชาญวิทย์ รอดบวบ  
ราคาท่ีเสนอ 3,600 บาท

นายชาญวิทย์ รอดบวบ  
ราคาท่ีเสนอ 3,600 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 47/2564 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2563

19 พ.ย.-63

จ้างผลิตหนังสืองานวันคนพิการใน
การจัดงานวันคนพิการสากล ประจ าปี
 2563

            270,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด   
ราคาท่ีเสนอ 269,832.60 บาท

บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด  
 ราคาท่ีเสนอ 269,832.60 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 48/2564 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2563



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

20 พ.ย.-63

จ้างจัดท าโล่ ในการจัดงานวันคน
พิการสากล ประจ าปี 2563

            450,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด    ราคาท่ี
เสนอ 449,400 บาท

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด    ราคาท่ี
เสนอ 449,400 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 46/2564 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2563

21 พ.ย.-63

จ้างตกแต่งสถานท่ี ในการจัดงานวัน
คนพิการสากล ประจ าปี 2563

            500,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด  ราคาท่ีเสนอ 499,690
 บาท

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด  ราคาท่ีเสนอ 499,690
 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 49/2564 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2563

22 พ.ย.-63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮต - 7596 กรุง
เพทมหานคร

99,284.77 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 31/2564 ลง
วันท่ี 11 พ.ย. 63

23 พ.ย.-63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน สจ - 4027 กรุง
เพทมหานคร

4,494.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศ์กรยนต์ อู่วงศ์กรยนต์ ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 33/2564 ลง
วันท่ี 13 พ.ย. 63

24 พ.ย.-63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 850 
กรุงเทพมหานคร

6,099.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศ์กรยนต์ อู่วงศ์กรยนต์ ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 55/2564 ลง
วันท่ี 27 พ.ย. 63

25 พ.ย.-63
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์รากชารของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮง - 9004 กรุง
เพทมหนคร

39,667.04               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 56/2564 ลง
วันท่ี 27 พ.ย. 63



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

26 พ.ย.-63

ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) จ้าง
เหมาเอกชนด าเนินงานพนักงานขับ
รถยนต์ราชการ พก. (ต้ังแต่เดือน
ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564)

             20,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามราชธานี จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท สยามราชธานี จ ากัด 

(มหาชน)
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 60/2564 ลง
วันท่ี 30 พ.ย. 63

27 พ.ย.-63

ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ) จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์
ราชการ พก. (ต้ังแต่เดือนธันวาคม 
2563 - 31 มกราคม 2564)

20,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามราชธานี จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท สยามราขธานี จ ากัด 

(มหาชน)
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 61/2564 ลง
วันท่ี 30 พ.ย. 63

28 พ.ย.-63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการปรับ
สภาพแวดล้อม
ท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

            220,000.00 220,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ท่าทรายล้อเจริญ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ท่าทรายล้อเจริญ

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ
เลขท่ี 25/2564
ลงวันท่ี 13 พ.ย.63

29 พ.ย.-63

ซ้ือรถสามล้อโยกส าหรับคนพิการ 
ประจ าปี
งบประมาณ 2564

            490,000.00 490,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิคนพิการไทย
เป็นเงิน 490,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือขาย
เลขท่ี 2/2564
ลงวันท่ี 23 พ.ย.63

30 พ.ย.-63

จ้างเหมาซักท าความสะอาดผ้าม่านห้องอธิบดี 22,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

22,577.- บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

22,577.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 26/2564
 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
2563

31 พ.ย.-63

จ้างซ่อมแซมสีผนังห้องรับรอง 9,700.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

9,630.- บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

9,630.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 34/2564
 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2563



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

32 พ.ย.-63

จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ 
และอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
ห้องอธิบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 79,715.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 79,715.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 35/2564
 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2563

33 พ.ย.-63

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค

1,500.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 	ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 1,500.- บาท

	ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 1,500.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 57/2564
 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2563

34 พ.ย.-63

จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพน่ิงชนิด
สะท้อนภาพเลนส์เด่ียวระบบดิจิตอล 
และอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ 
Mavic Air Fly More combo

19,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง 	ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 19,184.53 บาท

	ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 19,184.53 บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 53/2564
 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2563

35 พ.ย.-63

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองท าลายเอกสาร 15,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง 	ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 15,000.- บาท

	ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 15,000.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 51/2564
 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2563

36 พ.ย.-63

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 2 เคร่ือง

6,700.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 
ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน

 6,687.50 บาท

		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส
 ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวน

เงิน 6,687.50 บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 50/2564
 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2563

37 พ.ย.-63

จ้างซ่อมแซมเก้าอ้ีส านักงาน 2,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 	ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 1,850.- บาท

	ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 1,850.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 52/2564
 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2563

38 พ.ย.-63

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 	ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 2,830.- บาท

	ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 2,830.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 59/2564
 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2563



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

39 พ.ย.-63

จ้างเหมาเอกชนท าความสะอาด
อาคารส านักงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จ านวน 2 เดือน 
(เดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 
2564)

400,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง 		บริษัท ทรูวัน จ ากัด จ านวน
เงิน 400,000.- บาท

		บริษัท ทรูวัน จ ากัด จ านวน
เงิน 400,000.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 38/2564
 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 
2563

40 พ.ย.-63
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษเพ่ือใช้ใน
การเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลธานี

             12,600.00           12,600.00
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 

ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในการจ้าง 

12,600.-บาท

 ราคาต่ าสุด 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 36/2564 
ลงวันท่ี 17 พ.ย. 63

41 พ.ย.-63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษเพ่ือใช้ใน
การเดินทางไปราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

               9,000.00             9,000.00
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 

ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในการจ้าง 

9,000.-บาท

 ราคาต่ าสุด 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี54/2564 
ลงวันท่ี 27 พ.ย.. 63

42 พ.ย.-63
จ้างพิมพ์ท าเนียบองค์กรด้านคน
พิการหรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการแก่
คนพิการประจ าปี 2552-2563

             85,000.00           85,000.00
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด วงเงิน
ในการจ้าง 84,959.- บาท

 ราคาต่ าสุด 
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 62/2564 
ลงวันท่ี 30 พ.ย.. 63


