
ล ำดับ

ท่ี

วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 มิ.ย.-64 ซ้ืออาหารส าหรับโรงพยาบาลสนาม

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพ่ือคนพิการ

50,000               วิธีเฉพาะ เจาะจง นายอาชาษ์  เสนาบุญ ราคาท่ีเสนอ

 50,000 บาท

นายอาชาษ์  เสนาบุญ จ านวนเงิน

 50,000 บาท

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 66/2564 ลว 

31 พ.ค. 64

2 มิ.ย.64 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้อง

ผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ห้องท่ี

ปรึกษา และกลุ่มงานเลขานุการนัก

บริหารรองอธิบดี

22,200.00           22,175.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดยนางสาว

 ศิริวรรณ คุ้มโห้ จ านวนเงิน 

22,175.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย

นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ จ านวน

เงิน 22,175.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 212/2564 

ลงวันท่ี 2มิถุนายน 2564

3 มิ.ย.64 จ้างซ่อมแซมพัดลมระบายอากาศ

ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ

3,000.00             2,996.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมูนิเคช่ัน 

จ ากัด จ านวนเงิน 2,996.- บาท

บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมูนิเคช่ัน

 จ ากัด จ านวนเงิน 2,996.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 222/2564 

ลงวันท่ี 10มิถุนายน 2564

4 มิ.ย.64 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction และเก้าอ้ีส าหรับ

ผู้บริหาร

14,300.00           14,300.00          

 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ จ านวนเงิน

 14,300.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ จ านวน

เงิน 14,300.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 220/2564 

ลงวันท่ี 8มิถุนายน 2564

 - 

5 มิ.ย.64 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 14 

รายการ

393,600.00         376,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์ ซัพ

พลาย จ ากัด จ านวนเงิน 376,700 

บาท

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์ 

ซัพพลาย จ ากัด จ านวนเงิน 

376,700 บาท

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 67/2564 ลง

วันท่ี 2 มิถุนายน 2564

 - 

6 มิ.ย.64 จ้างพิมพ์รายงานประจ าปี พก. 

ประจ าปี 2563

         300,000.00 300,000.00        โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ 

ราคาท่ีเสนอ 300,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์

 ราคาท่ีเสนอ 300,000 บาท

ราคาต ่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 221/2564 

ลว 8 มิถุนายน 2564

 - 

7 มิ.ย.64 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม

คณะท างานพิจารณากล่ันกรอง

งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ

 คร้ังท่ี 2/2564

             2,000.00  - โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

กิจทวีทรัพย์ ราคาท่ีเสนอ 2,000 

บาท

กิจทวีทรัพย์ ราคาท่ีเสนอ 2,000 

บาท

ราคาต ่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 235/2564 

ลว 28 มิถุนายน 2564

 - 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือมิถุนำยน 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร



ล ำดับ

ท่ี

วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือมิถุนำยน 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

8 มิ.ย.64 ซ้ือหมึกพิมพ์บัตรประจ าตัวคนพิการ 3,000,000.-บาท 2,942,500.-บาท โดยวิธี

e - bidding

บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี 

จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 2,095,060.-บาท

บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี 

จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 2,095,060.-บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือขาย

เลขท่ี 5/2564 

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2564

 - 

9 มิ.ย.64 จ้างวิเคราะห์แนวทางและหลักเกณฑ์

การประเมินความพิการ เพ่ือให้คน

พิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่า

เทียม

400,000.-บาท 400,000.-บาท โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นางสาว วิไลภรณ์ โคตรบึงแก

ราคาท่ีเสนอ 400,000.-บาท

นางสาว วิไลภรณ์ โคตรบึงแก

ราคาท่ีเสนอ 400,000.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 225/2564

ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2564

 - 

10 มิ.ย.64 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค ส าหรับ

โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิ

รินธรเพ่ือคนพิการ

           50,000.00           49,762.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ราคา 

49,762.- บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 ราคา 

49,762.- บาท

 ราคาค่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 71/2564 ลงวันท่ี 

29 มิถุนายน 2564

 - 

11 มิ.ย.64

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ

งานท่ัวไปปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม

อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2564 (คนท่ี 1) (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

             3,180.00             3,180.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริวงเงินใน

การจ้าง 3,180.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 213/2564 

ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 64

12 มิ.ย.64

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ

งานท่ัวไปปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม

อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2564 (คนท่ี 2) (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

             1,500.00             1,500.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนาพันธ์ุ นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนาพันธ์ุ 

วงเงินในการจ้าง 1,500.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 214/2564 

ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 64



ล ำดับ

ท่ี

วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือมิถุนำยน 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

13 มิ.ย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ

งานท่ัวไปปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม

อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2564 (คนท่ี 3) (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

             1,500.00             1,500.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ วงเงินใน

การจ้าง 1,500.- บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 215/2564 

ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 64

14 มิ.ย.64

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ

งานท่ัวไปปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม

อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2564 (คนท่ี 4) (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

             1,500.00             1,500.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นางสาวศศิธร เสียงดัง นางสาวศศิธร เสียงดัง วงเงินใน

การจ้าง 1,500.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 216/2564 

ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 64

15 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพ่ือ

ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบ

สารบรรณ ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม

อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

             1,500.00             1,500.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธวัลรัตน์ แพเทพย์ นางสาวธวัลรัตน์ แพเทพย์ วงเงิน

ในการจ้าง 1,500.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 217/2564 

ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 64

16 มิ.ย.64 ซ้ือกล่องไปรษณีย์และเทปปิดกล่อง            20,000.00           10,100.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งเรืองกิจ ร้านรุ่งเร่ืองกิจ วงเงินในการซ้ือ 

10,100.-บาท

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/2564 ลง

วันท่ี 28 มิ.ย. 64

17 มิ.ย.64 ซ้ืออาหารส าหรับโรงพยาบาลสนามบ้าน

วิทยาศาสตร์สิรินธรเพ่ือคนพิการ

50,000                วิธีเฉพาะ เจาะจง นายอาชาษ์  เสนาบุญ ราคาท่ีเสนอ 

50,000 บาท

นายอาชาษ์  เสนาบุญ จ านวนเงิน 

50,000 บาท

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 68/2564 ลว 

15 มิ.ย. 2564



ล ำดับ

ท่ี

วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือมิถุนำยน 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

18 มิ.ย.64 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา

ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี

 2564

36,500.00            วิธีเฉพาะ เจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ราคาท่ีเสนอ 

36,410 บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน 

36,410 บาท

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 70/2564 ลว 

29 มิ.ย. 2564

19 มิ.ย.64 ซ้ืออาหารส าหรับโรงพยาบาลสนามบ้าน

วิทยาศาสตร์สิรินธรเพ่ือคนพิการ

50,000                วิธีเฉพาะ เจาะจง นายอาชาษ์  เสนาบุญ ราคาท่ีเสนอ 

50,000 บาท

นายอาชาษ์  เสนาบุญ จ านวนเงิน 

50,000 บาท

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 72/2564 ลว 

30 มิ.ย. 2564

20 มิ.ย.64 จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์บริการคน

พิการกรุงเทพมหานคร

48,500                วิธีเฉพาะ เจาะจง ร้าน บางกอก ไอที 99 ราคาท่ีเสนอ 

48,417.50 บาท

ร้าน บางกอก ไอที 99 ราคาท่ีเสนอ

 48,417.50 บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 236/2564 ลว

 28 มิ.ย. 2564



ล ำดับ

ท่ี

วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือมิถุนำยน 2564
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