
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 ส.ค.-64

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ประจ าปี 2564

           27,500.00           27,480.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99
ร้านบางกอก ไอที 99 ราคาท่ี

เสนอ 27,480.- บาท
 ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 76/2564 ลง

วันท่ี 2 สิงหาคม 2564

2 ส.ค.-64
ซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุงานบ้านงาน
ครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์

         348,100.00 347,905.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99
ร้านบางกอก ไอที 99 ราคาท่ี
เสนอ 348,905.- บาท

 ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 80/2564 ลง
วันท่ี 18 สิงหาคม 2564

3 ส.ค.-64
ซ้ือวัสดุเพ่ือจัดท าส่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

254,766.00           254,766.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด
บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 

จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 254766.- บาท
 ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 82/2564 ลง
วันท่ี 23 สิงหาคม 2564

4 ส.ค.-64
จ้างพ่นยาฆ่าเช้ือไวรัส ภายในอาคาร
ส านักงาน ของกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

         104,500.00          104,389.20  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 

จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 104,389.206.-

 บาท
 ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 292/2564 
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2564

 - 

5 ส.ค.-64
จ้างจัดท าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 (e-book)

         325,000.00          325,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ ากัด 

325,000 บาท
บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ ากัด 

    325,000 บาท
 ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 280/2564
ลงวันท่ี 9 ส.ค.64

 - 

6 ส.ค.-64

จ้างปรับปรุงแก้ไขระบบข้อมูลคน

พิการท่ีได้รับสิทธิ ตามมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาส าหรับคนพิการฯ

         300,000.00          300,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เฟเวอร์ริทดีไซน์ จ ากัด

300,000 บาท
บริษัท เฟเวอร์ริทดีไซน์ จ ากัด   

300,000 บาท
 ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 281/2564 
ลงวันท่ี 9 ส.ค.64

 - 

7 ส.ค.-64
จ้างเอกชนด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565

         100,000.00           99,510.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อารีรัตน์ การพิมพ์ จ ากัด 

99,510 บาท
บริษัท อารีรัตน์ การพิมพ์ จ ากัด 

99,510 บาท
 ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 294/2564 
ลงวันท่ี 25 ส.ค.64

 - 

8 ส.ค.-64
ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ด าเนินงาน
ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ประจ าปี 2564

         379,000.00 378,987.58  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
978,987.58 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
978,987.58 บาท

 ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 83/2564    
ลงวันท่ี 26 ส.ค. 64

 - 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

9 ก.ค.-64

จ้างประเมินความรู้และทักษะการเป็น
ล่ามภาษามือชุมชน เพ่ือการจดแจ้ง

เป็นล่ามภาษามือชุมชนของกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

         500,000.00          499,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
         499,000.00
น.ส.เกยูร วงศ์ก้อม

น.ส.เกยูร  วงศ์ก้อม
เป็นเงิน 499,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 272/2564 
ลงวันท่ี 4 ส.ค.2564

10 ส.ค.-64
จ้างท าสรุปรายงานการประชุม
ภาษาอังกฤษ

12,000.-บาท 12,000.-บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง
นายวัชรพล  จึงเจริญ
ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท

นายวัชรพล  จึงเจริญ
ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 287/2564
ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2564

11 ส.ค.-64

จ้างท่ีปรึกษาบริการทางวิชาการบูร
ณาการความร่วมมือทางวิชาการ
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

500,000.-บาท -  วิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ราคาท่ีเสนอ 500,000.-บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
ราคาท่ีเสนอ 500,000.-บาท

ราคาต่ าสุด
สัญญาจ้างท่ีปรึกษา
เลขท่ี 8/2564 
ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2564

12 ส.ค.-64

จ้างท่ีปรึกษาส ารวจบริบทแวดล้อม
เชิงลึก (Deep Horizon Scanning)
และคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต (foresight) ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

500,000.-บาท -  วิธีเฉพาะเจาะจง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาท่ีเสนอ 500,000.-บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาท่ีเสนอ 500,000.-บาท

ราคาต่ าสุด
สัญญาจ้างท่ีปรึกษา
เลขท่ี 9/2564 
ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2564

13 ส.ค.-64

จ้างท่ีปรึกษาบริการทางวิชาการศึกษา
และรวบรวมองค์ความรู้ และ

นวัตกรรมการดูเเลคนพิการใน
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

         500,000.00 500,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ราคาท่ี

เสนอ 500,000 บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ราคาท่ี

เสนอ 500,000 บาท
ราคาต่ าสุด

สัญญาจ้างเลขท่ี 7/2564ลง

วันท่ี 25 ส.ค. 64

14 ส.ค.-64

จ้างปรับปรุงเว็บไซต์และระบบการ

ประชุมออนไลน์ท่ีรองรับการประชุม

ขนาดใหญ่ กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

         350,000.00          350,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 350,000 บาท

บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 350,000 บาท
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 282/2564 

ลงวันท่ี  9 ส.ค. 64



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

15 ส.ค.-64
ซ้ืออาหารส าหรับโรงพยาบาลสนาม

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพ่ือคนพิการ
100,000              วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอาชาษ์  เสนาบุญ ราคาท่ีเสนอ

 100,000 บาท

นายอาชาษ์  เสนาบุญ จ านวนเงิน

 100,000 บาท

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 84/2564 ลง

วันท่ี 30 ส.ค. 64

16 ส.ค.-64
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้อง
อธิบดี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
และกลุ่มการคลัง

283,000.00         283,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซ่ี พลัส จ ากัด จ านวนเงิน 

283,000.- บาท
บริษัท อีซ่ี พลัส จ ากัด จ านวนเงิน

 283,000.- บาท
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 270/2564 
ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564

17 ส.ค.-64
จ้างซ่อมแซมการ์ดหมายเลขโทรศัพท์
ภายในตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ

17,700.00           17,655.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมูนิเคช่ัน 
จ ากัด จ านวนเงิน 17,655.- บาท

บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมูนิเคช่ัน
 จ ากัด จ านวนเงิน 17,655.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 296/2564 
ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564

18 ส.ค.-64
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กอง
ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

1,100.00             1,070.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 
จ ากัด จ านวนเงิน 1,070.- บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 
จ ากัด จ านวนเงิน 1,070.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 290/2564 
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

19 ส.ค.-64

จ้างซ่อมแซมท่อน้ าท้ิง

เคร่ืองปรับอากาศ อุปกรณ์ห้องน้ าชาย
 กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา
คนพิการ และหลอดไฟศูนย์บริการ

คนพิการกรุงเทพมหานคร

11,600.00           11,502.50           วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 

จ ากัด จ านวนเงิน 11,502.50 บาท
บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 

จ ากัด จ านวนเงิน 11,502.50 บาท
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 273/2564 
ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2564

20 ส.ค.-64

จ้างซ่อมแซมพ้ืน วอลเปเปอร์ โซฟา 
ห้องรองอธิบดี เก้าอ้ีผู้เข้าร่วมประชุม 
และฟิล์ม ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. 

(DEP WAR ROOM)

22,500.00           22,470.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 
จ ากัด จ านวนเงิน 22,470.- บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 
จ ากัด จ านวนเงิน 22,470.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 293/2564 
ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2564

21 ส.ค.-64

จ้างจัดท าโล่เกียรติคุณและของท่ี
ระลึกส าหรับลูกจ้างประจ าท่ี
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564

49,600.00           49,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 
จ ากัด จ านวนเงิน 49,600.- บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 
จ ากัด จ านวนเงิน 49,600.- บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 283/2564 
ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2564
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หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

22 ส.ค.-64
ซ้ือวัสดุส านักงานของศูนย์บริการคน
พิการกรุงเทพมหานคร

           29,721.00           29,710.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เทรดด้ิง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เทรดด้ิง 

วงเงินในการซ้ือ 29,710.-บาท
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 77/2564 ลง
วันท่ี 9 ส.ค 64

23 ส.ค.-64

ซ้ือวัสดุในการอบรมเตรียมความ
พร้อมองค์กรในการตรวจประเมิน
มาตรฐานองค์กร ผ่านการอบรม
ทางไกลส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 

รุ่น

             7,200.00             7,190.40  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด วงเงิน

ในการซ้ือ 7,190.40บาท
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 78/2564 ลง
วันท่ี 9 ส.ค 64

24 ส.ค.-64 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์          500,000.00          499,476.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอกไอที 99
ร้านบางกอก ไอที 99  วงเงินใน

การจ้าง 499,476 บาท
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 81/2564 ลง
วันท่ี 23 ส.ค 64

25 ส.ค.-64 ซ้ือวัสดุส านักงาน          130,000.00          129,921.54  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด
บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 

จ ากัด วงเงินในการซ้ือ 

129,921.54บาท

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 85/2564 ลง

วันท่ี 30 ส.ค 64

26 ส.ค.-64
จ้างติดต้ังหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 
ตัน หมายเลขทะเบียน 5 กฆ 1476 
กรุงเทพมหานคร

83,460.00                     83,460.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท คอนดัคเตอร์ คาร์ เด็คคอร์

เรท จ ากัด

บริษัท คอนดัคเตอร์ คาร์ เด็คคอร์
เรท จ ากัด วงเงินในการจ้าง 

83,460.-บาท

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 286/2564 
ลงวันท่ี 18 ส.ค 64


