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1 ก.ย.-64 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์          500,000.00          499,945.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด 
จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 499,945.- 

บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 86/2564 ลง
วันท่ี 8 กันยายน 2564

2 ก.ย.-64 ซ้ือเคร่ืองวัดออกซิเจนปลายน้ิว 6,000.00              6,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด 
จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 88/2564 ลง
วันท่ี 13 กันยายน 2564

3 ก.ย.-64 ซ้ือธงสัญญลักษณ์พร้อมขาต้ัง 15,000.00             15,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ร้านบางกอก ไอที 99 ราคาท่ี
เสนอ 15,000.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 89/2564 ลง
วันท่ี 20 กันยายน 2564

4 ก.ย.-64 ซ้ือวัสดุส านักงาน แ ละวัสดุงานบ้าน

งานครัว

         105,500.00 105,455.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ร้านบางกอก ไอที 99 ราคาท่ี

เสนอ 105,455.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 90/2564 ลง

วันท่ี 20 กันยายน 2564

5 ก.ย.-64 จ้างท าคู่มือสิทธิของคนพิการ          500,000.00          498,400.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ 
498,400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์
 498,400 บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 302/2564 
ลงวันท่ี 9 กกันยายน 2564

6 ก.ย.-64 จ้างแปลกรอบการติดตามและ

ประเมินผลท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิในแผน
แม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 และ
จัดพิมพ์กรอบการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิฯ 
แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568

         183,000.00          183,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ 

183,300 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์

 183,300 บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 305/2564 

ลงวันท่ี 14 กันยายน 2564

 - 

7 ก.ย.-64 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารคนพิการ

200,000.00         193,670.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดวิล คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
จ านวนเงิน 193,670 บาท

บริษัท กู้ดวิล คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด
 จ านวนเงิน 193,670 บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 303/2564 
ลงวันท่ี 9 กันยายน 2564

 - 

8 ก.ย.-64 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์

งานบ้านงานครัว

241,100.00         228,480.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน 

228,480 บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน 

228,480 บาท

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 87/2564 ลง

วันท่ี 10 กันยายน 2564

 - 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
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9 ก.ย.-64 จ้างท าคู่มือสิทธิของคนพิการ            73,000.00           73,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ ากัด
73,000.- บาท

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ ากัด 
73,000.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี316/2564 
ลงวันท่ี 23 กันยายน 2564

 - 

10 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮอ-7391กรุงเพท
มหานคร

15,401.36 15,401.36 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 297/2564 ลงวันท่ี
 1 กันยายน 2564

 - 

11 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮต - 7596 กรุง
เพทมหานคร

14,808.80 14,808.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 298/2564 ลงวันท่ี
 3 กันยายน 2564

12 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮอ - 7392 กรุง
เพทมหานคร

14,553.71 14,553.71 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 300/2564 ลงวันท่ี

 6 กันยายน 2564

13 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน สจ-4027 กรุง

เพทมหานคร

14,680.40 14,680.40 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 306/2564 ลงวันท่ี
 14 กันยายน 2564

14 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮล - 6816 กรุง
เพทมหานคร

14,495.71 14,495.71 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 307/2564 ลงวันท่ี
 14 กันยายน 2564

15 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฌอ - 2328 กรุง
เพทมหานคร

26,322.00 26,322.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 308/2564 ลงวันท่ี

 15 กันยายน 2564
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16 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน กง 5865 ปทุมธานี

1,468.40 1,468.40 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 309/2564 ลงวันท่ี
 16 กันยายน 2564

17 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 850 กรุง
เพทมหานคร

14,080.80 14,080.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 310/2564 ลงวันท่ี
 16 กันยายน 2564

18 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮข - 7473 กรุง

เพทมหานคร

55,554.80 55,554.80 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 313/2564 ลงวันท่ี

 20 กันยายน 2564

19 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน 5กฆ - 1476 กรุง

เพทมหานคร

2,213.99 2,213.99 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 314/2564 ลงวันท่ี
 20 กันยายน 2564

20 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮฐ - 4936 กรุง
เพทมหานคร

2,394.02 2,394.02 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 317/2564 ลงวันท่ี

 23 กันยายน 2564

21 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮจ - 436 กรุง

เพทมหานคร

21,485.60 21,485.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 318/2564 ลงวันท่ี
 23 กันยายน 2564

22 ก.ย.-64 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
อาคาร 60 ปี ช้ัน 1

500,000.00         485,095.20          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 
จ ากัด จ านวนเงิน 485,095.20 บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 
จ ากัด จ านวนเงิน 485,095.20 

บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 299/2564 
ลงวันท่ี 6 กันยายน 2564

23 ก.ย.-64 จ้างท าตรายาง จ านวน 19 รายการ 7,420.00             7,420.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน 
7420.- บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน 
7420.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 301/2564 
ลงวันท่ี 8 กันยายน 2564

24 ก.ย.-64  จ้างจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์

107,000.00         107,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 
จ านวนเงิน 107,000.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริทดีไซน์
 จ านวนเงิน 107,000.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 304/2564 
ลงวันท่ี 10 กันยายน 2564
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25 ก.ย.-64 จ้างซ่อมแซม บ ารุงรักษา วัสดุ 
ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี

500,000.00         499,753.13          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 
จ ากัด จ านวนเงิน 499753.13 บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 
จ ากัด จ านวนเงิน 499753.13 

บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 312/2564 
ลงวันท่ี 20 กันยายน 2564

26 ก.ย.-64 จ้างซ่อมแซม เคร่ืองส ารองไฟฟ้า กอง
คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคน
พิการ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction อ้ิง
เจ็ท กลุ่มกฎหมาย เคร่ืองพิมพ์ชนิด

เลเซอร์ขาวด า กลุ่มอ านวยการ และ
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด LED
 สี กลุ่มการคลัง

23,400.00           23,326.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 
จ ากัด จ านวนเงิน 23,326.- บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 
จ ากัด จ านวนเงิน 23,326.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 315/2564 
ลงวันท่ี 21 กันยายน 2564

27 ก.ย.-64 จ้างท าเอกสารแบบค าขอรับความ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
(กรณีเร่งด่วน)

           16,050.00           16,050.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด จ านวนเงิน 
16,050.-บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด จ านวนเงิน 
16,050 บาท

 เป็นวงเงินท่ี
ไม่เกิน

งบประมาณ
ท่ีจัดหา

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 311/2564 
ลงวันท่ี 16 กันยายน 2564

28 ก.ย.-64 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว          500,000.00          326,740.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน 

326,740.-บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวนเงิน 

326,740.-บาท

 เป็นวงเงินท่ี

ไม่เกิน
งบประมาณ

ท่ีจัดหา

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 92/2564 ลง

วันท่ี 22 กันยายน 2565


