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1 ต.ค. 63 จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย   จ านวน 6 คน

         1,600,000.00       1,527,960.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก     
เป็นเงิน 1,500,672.- บาท

 ราคาต  าสุด  สัญญาเลขที 
1/2564

ลงวันที  28 ต.ค.63

2 ต.ค. 63 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร จ านวน 6 
เครื อง

           500,000.00         489,600.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์จี จ ากัด

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จ ากัด               
 เป็นเงิน 489,600.- บาท

 ราคาต  าสุด สัญญาเช่าเลขที  
1/2564

 ลงวันที  22 ต.ค.63

3 ต.ค. 63 จ้างเหมาบริการก าจัด ปลวก มด หนู
 แมลงสาบ และยุง

           102,720.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 7/2564 ลงวันที 
 20 ต.ค. 63

 - 

4 ต.ค. 63 เช่าใช้บริการสัญญาผ่านดาวเทียม              28,563.48 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิชั นส์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ทรู วิชั นส์ กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 5/2564 ลงวันที  
20 ต.ค. 63

 - 

5 ต.ค. 63 เช่าพ้ืนที ส าหรับจัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินของทางราชการ

               6,600.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางปิยะวดี พงศ์ไทย นางปิยะวดี พงศ์ไทย ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 6/2564 ลงวันที  
20 ต.ค. 63

 - 

6 ค.ค.63 เช่าพ้ืนที ส าหรับจัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินของทางราชการ

108,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ นางสาวจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 7/2564 ลงวันที  
20 ต.ค. 63

 - 

7 ต.ค. 63 เช่าพ้ืนที ส าหรับจัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินของทางราชการ

             72,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภา สาธุพันธ์ุ นางสาวธนาภา สาธุพันธ์ุ ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 8/2564 ลงวันที  
20 ต.ค. 63

 - 

8 ต.ค. 63 จัดซ้ือน้ าดื มส าหรับบริโภค 99,900.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิพนธ์ มาร์
เก็ตต้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิพนธ์ มาร์
เก็ตต้ิง

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 9/2564 วันที  20
 ต.ค. 63

 - 

9 ต.ค. 63 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 19,440.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) 
จ ากัด

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)
 จ ากัด

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 10/2564 วันที  
20 ต.ค. 63

 - 

10 ต.ค. 63 จัดซ้ือวัสดุในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อมการด าเนินงานการ
ปรับสภาพแวดล้อมที อยู่อาศัย
ส าหรับคนพิการ

8,000.00               8,000.00            โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กิจทวีทรัพย์ กิจทวีทรัพย์ วงเงินในการซ้ือ
 7,361.60บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  15/2564 
ลงวันที  21 ต.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
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11 ต.ค. 63 จัดซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสารการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการ
ด าเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที 
อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ

             12,000.00           12,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กิจทวีทรัพย์ กิจทวีทรัพย์ วงเงินในการซ้ือ
 12,000 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  16/2564 
ลงวันที  21 ต.ค. 63

12 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการคิด
และเพิ มทักษะของครูฝึกในศูนย์
พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื อ
ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคน
พิการสู่การมีงานท า

             15,000.00           15,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ภายในวงเงิน 14,562.70 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  17/2564 
ลงวันที  28 ต.ค. 63

13 ต.ค. 63 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนา
กระบวนการคิดและเพิ มทักษะของ
ครูฝึกในศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
อาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริม
อาชีพคนพิการ เพื อส่งเสริมและ
เตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมี
งานท า

               9,000.00            9,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ภายในวงเงิน 9,000 
บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  18/2564 
ลงวันที  28 ต.ค. 63

14 ต.ค. 63 จ้างจัดท าเอกสารในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการซักซ้อมการด าเนินงาน
การปรับสภาพแวดล้อมที อยู่อาศัย
ส าหรับคนพิการ

               8,000.00            8,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด วงเงิน
ในการจ้าง 7,276 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  11/2564 
ลงวันที  21 ต.ค. 63

 - 
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15 ต.ค. 63 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนา
กระบวนการคิดและเพิ มทักษะของ
ครูฝึกในศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
อาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริม
อาชีพคนพิการ เพื อส่งเสริมและ
เตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมี
งานท า

               9,000.00            9,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด วงเงิน
ในการจ้าง 6,420 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  14/2564 
ลงวันที  28 ต.ค. 63

 - 

16 ต.ค. 63 จ้างเหมาเอกชนท าความสะอาด
อาคารส านักงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จ านวน 2 เดือน 
(เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563)

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

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

ใบสั งจ้างเลขที  2/2564 
ลงวันที  19 ต.ค. 64

 - 

17 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพื อส าหรับจัด
สถานที เนื องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

13,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุรชัย จ านวนเงิน 
10,300.- บาท

ร้านสุรชัย จ านวนเงิน 
10,300.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  1/2564 
ลงวันที  9 ตุลาคม 2563

 - 

18 ต.ค. 63 จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์คอมพิวเตอร์
 จ านวน 3 เครื อง

28,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 28,708.10 บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 28,708.10 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  12/2564
 ลงวันที  28 ตุลาคม 2563

 - 

19 ต.ค. 63 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ
จ านวน ๓ เครื อง

7,300.00                วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 
ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน

 7,276.-  บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส
 ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวน

เงิน 7,276.-  บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  13/2564
 ลงวันที  28 ตุลาคม 2563

 - 

20 ต.ค. 63  จ้างซ่อมแซมประตูอลูมิเนียมบาน
สวิง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3,300.00                วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 3,210.-  บาท

 บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 3,210.-  บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  15/2564
 ลงวันที  29 ตุลาคม 2563

 - 
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21 ต.ค. 63 จ้างซ่อมแซมพ้ืน ฝ้าเพดาน หน้าต่าง
อลูมิเนียม สีผนังไม้บ้ิวอิน ตู้บ้ิวอิน 
และประตูไม้ ห้องอธิบดี

273,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

272,801.85  บาท

 บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์
 ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

272,801.85  บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  22/2564
 ลงวันที  30 ตุลาคม 2563

22 ต.ค. 63 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร เพื อใช้ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื อนแผน
และเเนวทางการด าเนินงาน พก. สู่
การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2564

             38,280.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาที เสนอ 38,280.-
บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาที เสนอ 38,280.-
บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  13/2563
ลงวันที  21 ตุลาคม 2563

23 ต.ค. 63 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม 
เพื อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื อนแผนและเเนวทางการ
ด าเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

             30,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด ราคาที 
เสนอ 26,482.50 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด ราคาที 
เสนอ 26,482.50 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  10/2564 
ลงวันที  21 ตุลาคม 2563

24 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 
เพื อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื อนแผนและเเนวทางการ
ด าเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

             30,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 26,974.70 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 26,974.70 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  14/2564 
ลงวันที  21 ตุลาคม 2563

25 ต.ค. 63 เช่าสถานที เพื อจัดเก็บเอกสารของ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

           216,000.00 216,000.- บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์ 
ราคาที เสนอ 216,000.- บาท

นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์ 
ราคาที เสนอ 216,000.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  4/2564 ลง
วันที  19 ตุลาคม 2563

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

26 ต.ค. 63 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื อใช้ในการ
จัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชน
พิการในการเข้าร่วมการแข่งขันความ
ท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสากล ประจ าปี 2564 (2021 
Global IT Challenge for youth 
with Disabilities)

             43,200.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
ราคาที เสนอ 43,200.- บาท

นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
ราคาที เสนอ 43,200.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  1/2564 
ลงวันที  16 ตุลาคม 2563

 - 

27 ต.ค. 63 เช่าเครื องคอมพิวเตอร์ เพื อใช้ในการ
จัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชน
พิการในการเข้าร่วมการแข่งขันความ
ท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสากล ประจ าปี 2564 (2021 
Global IT Challenge for youth 
with Disabilities)

             64,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัทโฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย 
จ ากัด ราคาที เสนอ 61,632.-
บาท

บริษัทโฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย 
จ ากัด ราคาที เสนอ 
61,632.-บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  3/2564 ลง
วันที  16 ตุลาคม 2563

 - 

28 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพื อใช้ในการจัดค่าย
เตรียมความพร้อมเยาวชนพิการใน
การเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทาย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล
 ประจ าปี 2564 (2021 Global IT 
Challenge for youth with 
Disabilities)

             40,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 39,999.81 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 39,999.81 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  2/2564 ลง
วันที  15 ตุลาคม 2563

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

29 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 
เพื อใช้ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน ผลสัมฤทธ์ิ 
ตัวช้ีวัดและค าของบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

             10,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 9,914.62 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 9,914.62 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  11/2564
ลงวันที  21 ตุลาคม 2563

 - 

30 ต.ค. 63 จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร ส าหรับใส่
เอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน ผลสัมฤทธ์ิ 
ตัวช้ีวัดและค าของบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 11,280.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาที เสนอ 11,280.-
บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาที เสนอ 11,280.-
บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  12/2564 
ลงวันที  21 ตุลาคม 2563

 - 

31 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ
คนพิการ ด้านการสนับสนุนเว็บไซต์
ตลาดงานด้านคนพิการออนไลน์

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายอาทิตย์ หมู่สิน นายอาทิตย์ หมู่สิน วงเงินใน
การจัดจ้าง 45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  212564 
ลว 15 ตค.63

 - 

32 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ
คนพิการ ด้านการส่งเสริมอาชีพคน
พิการ

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวกรรณิการ์ ป้อมเพชร นางสาวกรรณิการ์ ป้อมเพชร
 วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  22/2564 
ลว 15 ตค.63



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

33 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ
คนพิการ ด้านการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริม
อาชีพคนพิการ คนที  1

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นางสาวเพชรไพลิน คล้ิงบัว
ทอง

 นางสาวเพชรไพลิน คล้ิงบัว
ทอง วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  23/2564 
ลว 15 ตค.63

34 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ
คนพิการ ด้านการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริม
อาชีพคนพิการ คนที  2

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นางสาวสิริพร คล้ิงบัวทอง  นางสาวสิริพร คล้ิงบัวทอง 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  24/2564
ลว 15 ตค.63

35 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา
อาชีพคนพิการ ด้านการสนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
ศักยภาพและอาชีพคนพิการและ
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
คนที  3

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นายจีรศักด์ิ จันทัย  นายจีรศักด์ิ จันทัย วงเงิน
ในการจัดจ้าง 45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  25/2564 
ลว 15 ตค.63



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

36 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการจัดสิ งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก
คนในสังคม
(คนที  1)

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ว่าที ร้อยตรี กรวัชร แก้วเนิน  ว่าที ร้อยตรี กรวัชร แก้วเนิน
  วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  26/2564 
ลว 15 ตค.63

 - 

37 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
โครงการส่งเสริมการจัดสิ งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก
คนในสังคม
(คนที  3)

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นางสาวสุวนันท์ เดชกุญชร  นางสาวสุวนันท์ เดชกุญชร 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  27/2564 
ลว 15 ตค.63

 - 

38 29 กย.63  จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
โครงการส่งเสริมการจัดสิ งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก
คนในสังคม 
(คนที  4)

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นายชัชวาลย์ สุวรรณาภรณ์  นายชัชวาลย์ สุวรรณาภรณ์ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  28/2564 
ลว 15 ตค.63

 - 

39 29 กย.63  จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ 
(การจัดบริการล่ามภาษามือ)

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฐริกา  อินทวงศ์ นางสาวณัฐริกา  อินทวงศ์ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  29/2564 
ลว 15 ตค.63

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

40 29 กย.63  จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ 
(สนับสนุนยุทธศาสตร์ล่ามภาษามือ)

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นางสาวธาริณี  ขาวสอาด  นางสาวธาริณี  ขาวสอาด 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  30/2564 
ลว 15 ตค.63

 - 

41 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
และคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ 
สนับสนุนการจัดบริการ
ผู้ช่วยคนพิการ

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวปริญญา  ประทุมมี นางสาวปริญญา  ประทุมมี 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  31/2564 
ลว 15 ตค.63

 - 

42 29 กย.63  จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรด้านคนพิการ  งาน
ส่งเสริมศักยภาพองค์กรและ
เครือข่ายด้าน
คนพิการที มีมาตรฐาน

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นางสาวพิจิตรา  เตพิน  นางสาวพิจิตรา  เตพิน  ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  32/2564 
ลว 15 ตค.63

 - 

43 29 กย.63  จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรด้านคนพิการ  งาน
ส่งเสริมองค์กรและเครือข่ายด้านคน
พิการสู่การรับรองมาตรฐาน

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายรัชชานนท์  ศรีวรนารถ นายรัชชานนท์  ศรีวรนารถ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  33/2564 
ลว 15 ตค.64



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

44 29 กย.63  จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริม
การเข้าถึงสิทธิคนพิการ  งาน
สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
 คนที  1

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัสรินทร์ ธนาพงษ์
ทิพย์

นางสาวรัสรินทร์ ธนาพงษ์
ทิพย์ วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  34/2564 
ลว 15 ตค.63

45 29 กย.63  จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริม
การเข้าถึงสิทธิคนพิการ  งาน
สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
 คนที  2

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวสิริวรวรรณ  สรรพศิริ นางสาวสิริวรวรรณ  สรรพ
ศิริ วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  35/2564 
ลว 15 ตค.63

46 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริม
การเข้าถึงสิทธิคนพิการ  งาน
สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
 คนที  3

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิมพ์ธิดา  มาลยารม นางสาวพิมพ์ธิดา  มาลยารม
 วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  36/2564 
ลว 15 ตค.63

47 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
ภายใต้โครงการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 
งานสนับสนุนการจัดสวัสดิการคน
พิการ

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวปรีชญาภรณ์ นิลพัตร์ นางสาวปรีชญาภรณ์ นิลพัตร์
  วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  37/2564 
ลว 15 ตค.63

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

48 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริม
การเข้าถึงสิทธิคนพิการ  งาน
สนับสนุนการจัดบริการคนพิการ

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวณิชาภัทร สุรังสรรค์ศิริ นางสาวณิชาภัทร สุรังสรรค์
ศิริ วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  38/2564 
ลว 15 ตค.63

 - 

49 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
ด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานครสาขามีนบุรี

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวนิภาพร  ช านาญแทน นางสาวนิภาพร  ช านาญ
แทน วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  39/2564 
ลว 15 ตค.63

 - 

50 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
ด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานครสาขาสายไหม

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวอัญชิฐากรณ์  วันนิจ นางสาวอัญชิฐากรณ์  วันนิจ
 วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  40/2564 
ลว 15 ตค.63

 - 

51 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
ด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานครสาขาอ้อมน้อย

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวนริศรา  สาระรัตน์ นางสาวนริศรา  สาระรัตน์ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  41/2564 
ลว 15 ตค.63

 - 

52 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานบริการ
พนักงานขับรถยนต์ประจ า
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 (มีนบุรี)

             36,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายประพันธ์  สงคริน นายประพันธ์  สงคริน วงเงิน
ในการจัดจ้าง 36,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  42/2564 
ลว 15 ตค.63

 - 

53 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานบริการ
พนักงานขับรถยนต์ประจ า
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 (ลาดกระบัง)

             36,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายประเสริฐ ทองอะคล้าว นายประเสริฐ ทองอะคล้าว 
วงเงินในการจัดจ้าง 
36,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  43/2564 
ลว 15 ตค.63

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

54 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานบริการ
พนักงานขับรถยนต์ประจ า
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 (อ้อมน้อย)

             36,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายคุณากร  โหมดอ่อน นายคุณากร  โหมดอ่อน 
วงเงินในการจัดจ้าง 
36,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  44/2564 
ลว 15 ตค.63

55 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานบริการ
พนักงานขับรถยนต์ประจ า
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 (สายไหม)

             36,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นายสรสิช  ล ามะพ้อ  นายสรสิช  ล ามะพ้อ วงเงิน
ในการจัดจ้าง 36,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  45/2564 
ลว 15 ตค.63

56 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ งานสนับสนุนและบันทึกข้อมูล
คนพิการของศูนย์บริการคนพิการ

             36,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฏฐ์นรี แก้วเปีย นางสาวณัฏฐ์นรี แก้วเปีย 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  46/2564
ลว 15 ตค.63

57 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ  
ด้านงานสังคมสงเคราะห์

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  47/2564 
ลว 15 ตค.63

58 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
คนพิการ  ด้านงานสนับสนุนการ
จัดบริการคนพิการ

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวหนึ งกันยา ภู่วิลัย นางสาวหนึ งกันยา ภู่วิลัย 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  48/2564 
ลว 15 ตค.63

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

59 29 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล โครงการ
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 
ด้านเงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายสมมาตร์ เขียนขัน นายสมมาตร์ เขียนขัน วงเงิน
ในการจัดจ้าง 33,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  49/2564  
ลว 15 ตค.63

 - 

60 27 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการจัดสิ งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก
คน
ในสังคม (คนที  ๒)

30,000.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นางสาวสายฝน  มะลิเลิศ  นางสาวสายฝน  มะลิเลิศ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
30,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  82/2564 
ลว 29 ตค.63

 - 

61 27 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
คนพิการ งานด้านสนับสนุนการจัด
สวัสดิการคนพิการระดับชุมชน

30,000.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นางสาวณัฎฐณิชา  ทองเกษ  นางสาวณัฎฐณิชา  ทองเกษ
 วงเงินในการจัดจ้าง 
30,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  83/2564 
ลว 29 ตค.63

 - 

62 27 กย.63 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
การมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคน
พิการและเครือข่าย งานสนับสนุน
การด าเนิน
งานอาสาสมัครฯ (อพม.) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ

30,000.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายดรณ์ภพ  รัตนไพบูลย์วงศ์ นายดรณ์ภพ  รัตนไพบูลย์
วงศ์ วงเงินในการจัดจ้าง 
30,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  84/2564 
ลว 29 ตค.63

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

63 พ.ย.-63 ซ้ือวัสดุประกอบการประชุม เพื อ
ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การด าเนินงานมาตรฐานการ
คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา
คนพิการในสถาบันและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การประเมิน"

               1,760.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 1,506.56 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 1,506.56 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  21/2564 
ลงวันที  6 พฤศจิกายน 
2563

 - 

64 พ.ย.-63 ซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสารใน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การด าเนินงานมาตรฐานการ
คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา
คนพิการในสถาบันและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การประเมิน”

               6,600.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน 
เทรดด้ิง 
ราคาที เสนอ 6,600.-บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาที เสนอ 6,600.-
บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  22/2564 
ลงวันที  6 พฤศจิกายน 
2563

 - 

65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 
เพื อใช้ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน า
และกลไกการพัฒนาสตรีพิการ

             20,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 18,992.50 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 18,992.50 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  23/2564 
ลงวันที  11 พฤศจิกายน 
2563

66 พ.ย.-63 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร ส าหรับใส่
เอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน า
และกลไกการพัฒนาสตรีพิการ

             22,200.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน 
เทรดด้ิง 
ราคาที เสนอ 22,200.-บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาที เสนอ 22,200.-
บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  24/2564 
ลงวันที  11 พฤศจิกายน 
2563

67 พ.ย.-63 จ้างวิเคราะห์และจัดท ารายงาน
สถานการณ์สตรีพิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

           500,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวทอแสงรัศมี  
ถีถะแก้ว 
ราคาที เสนอ 500,000.-บาท

นางสาวทอแสงรัศมี  ถีถะ
แก้ว ราคาที เสนอ 
500,000.-บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  37/2564 
ลงวันที  17 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

68 พ.ย.-63 เช่าบริการสื อสารและโทรคมนาคม 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

         3,425,000.00 - โดยวิธี
e - bidding

บริษัท ซิมโฟนี  คอมมูนิเคชั น 
จ ากัด (มหาชน)
ราคาที เสนอ 1,942,050.-บาท

บริษัท ซิมโฟนี  คอมมูนิเคชั น
 จ ากัด(มหาชน)
ราคาที เสนอ 1,942,050.-บาท

ราคาต  าสุด สัญญาจ้างเลขที  2/2564 
ลงวันที  18 พฤศจิกายน 
2563

69 พ.ย.-63 ซ้ือวัสดุประกอบการประชุม เพื อ
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

 - 

70 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการประชุม 
เพื อประชุมเชิงปฏิบัติการ 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

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

71 พ.ย.-63 จ้างท าเอกสารเพื อประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ทบทวนผลการด าเนินงาน
และแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ
 2564 และการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลัง และพัสดุ ของ
หน่วยงานในก ากับ พก.

             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

 - 

72 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

 - 

73 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

 - 

74 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

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

75 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

 - 

76 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

77 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

78 พ.ย.-63 ซ้ือของที ระลึก 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

79 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

80 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

 - 

81 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

82 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

 - 

83 พ.ย.-63 จ้างตกแต่งสถานที  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

 - 

84 พ.ย.-63 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮต - 7596 
กรุงเพทมหานคร

             99,284.77 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 31/2564 ลง
วันที  11 พ.ย. 63

 - 

85 พ.ย.-63 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน สจ - 4027 
กรุงเพทมหานคร

               4,494.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศ์กรยนต์ อู่วงศ์กรยนต์ ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 33/2564 ลง
วันที  13 พ.ย. 63

 - 

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

               6,099.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศ์กรยนต์ อู่วงศ์กรยนต์ ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 55/2564 ลง
วันที  27 พ.ย. 63

 - 

87 พ.ย.-63 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์รากชารของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮง - 9004 
กรุงเพทมหนคร

39,667.04               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 56/2564 ลง
วันที  27 พ.ย. 63

88 พ.ย.-63 ปฏิบัติงานเพิ มเติม (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)

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 60/2564 ลง
วันที  30 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

89 พ.ย.-63 ปฏิบัติงานเพิ มเติม (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)

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 61/2564 ลง
วันที  30 พ.ย. 63

90 พ.ย.-63 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการปรับ
สภาพแวดล้อม
ที อยู่อาศัยส าหรับคนพิการในพ้ืนที 
กรุงเทพมหานคร

           220,000.00 220,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ท่าทรายล้อเจริญ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ท่าทรายล้อเจริญ

 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ
เลขที  25/2564
ลงวันที  13 พ.ย.63

91 พ.ย.-63 ซ้ือรถสามล้อโยกส าหรับคนพิการ 
ประจ าปี
งบประมาณ 2564

           490,000.00 490,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิคนพิการไทย
เป็นเงิน 490,000.00 บาท

 ราคาต  าสุด สัญญาซ้ือขาย
เลขที  2/2564
ลงวันที  23 พ.ย.63

 - 

92 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

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  26/2564
 ลงวันที  3 พฤศจิกายน 
2563

 - 

93 พ.ย.-63 จ้างซ่อมแซมสีผนังห้องรับรอง 9,700.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

9,630.- บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

9,630.- บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  34/2564
 ลงวันที  13 พฤศจิกายน 
2563

 - 

94 พ.ย.-63 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ 
และอุปกรณ์เชื อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ห้องอธิบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 79,715.- บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  35/2564
 ลงวันที  13 พฤศจิกายน 
2563

 - 

95 พ.ย.-63 จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค

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

	ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 1,500.- บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  57/2564
 ลงวันที  27 พฤศจิกายน 
2563

 - 
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ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
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หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

96 พ.ย.-63 จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพนิ งชนิด
สะท้อนภาพเลนส์เดี ยวระบบดิจิตอล 
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

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  53/2564
 ลงวันที  27 พฤศจิกายน 
2563

 - 

97 พ.ย.-63 จ้างซ่อมแซมเครื องท าลายเอกสาร 15,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง 	ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 15,000.- บาท

	ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 15,000.- บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  51/2564
 ลงวันที  27 พฤศจิกายน 
2563

 - 

98 พ.ย.-63 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 
จ านวน 2 เครื อง

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

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  50/2564
 ลงวันที  27 พฤศจิกายน 
2563

99 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

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  52/2564
 ลงวันที  27 พฤศจิกายน 
2563

100 พ.ย.-63 จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 	ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 2,830.- บาท

	ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 2,830.- บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  59/2564
 ลงวันที  27 พฤศจิกายน 
2563

101 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

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  38/2564
 ลงวันที  18 พฤศจิกายน 
2563

102 พ.ย.-63 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษเพื อใช้ใน
การเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลธานี

             12,600.00           12,600.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 
ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในการจ้าง 

12,600.-บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  36/2564 
ลงวันที  17 พ.ย. 63

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง
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รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

103 พ.ย.-63 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษเพื อใช้ใน
การเดินทางไปราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

               9,000.00            9,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 
ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในการจ้าง 

9,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที 54/2564 
ลงวันที  27 พ.ย.. 63

 - 

104 พ.ย.-63 จ้างพิมพ์ท าเนียบองค์กรด้านคน
พิการหรือองค์กรอื นใดที ให้บริการแก่
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

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  62/2564 
ลงวันที  30 พ.ย.. 63

 - 

105 ธ.ค.63 จ้างจัดท าผ้าคลุมโต๊ะ จีบระบาย 4 
ด้าน

             16,500.00           16,500.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านสุรชัย ร้านสุรชัย 16,500.- บาท  ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 76/2564 ลง
วันที  15 ธ.ค.63

 - 

106 ธ.ค.63 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์            340,500.00         340,240.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
340,240.- บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 41/2564 ลงวันที 
 21 ธ.ค.64

 - 

107 ธ.ค.63 ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุงานบ้าน
งานครัว

           154,700.00         154,688.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านสุรชัย ร้านสุรชัย154,688.- บาท  ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 44/2564 ลงวันที 
 25 ธ.ค.64

 - 

108 ธ.ค.63 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 
เพื อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมส าหรับคนพิการใน
สถานการณ์ภัยพิบัติและการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19)

             20,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 18,717.51 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 18,717.51 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  29/2564 
ลงวันที  4 ธันวาคม 2563

 - 

109 ธ.ค.63 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร ส าหรับใส่
เอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมส าหรับ
คนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติและ
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา (COVID - 19)

             21,840.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน 
เทรดด้ิง 
ราคาที เสนอ 21,840.-บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาที เสนอ 21,840.-
บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  30/2564 
ลงวันที  4 ธันวาคม 2563



ล ำดับ
ท่ี
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งำนท่ีจัดซ้ือ
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 วงเงินท่ีจะ
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

110 ธ.ค.63 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม 
เพื อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมส าหรับคนพิการใน
สถานการณ์ภัยพิบัติและการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19)

             20,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคาที เสนอ 19,902.-บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคาที เสนอ 19,902.-บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  69/2564 
ลงวันที  4 ธันวาคม 2563

111 ธ.ค.63 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 
เพื อใช้ในการประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื อง สุขภาพสิทธิอนามัย
การเจริญพันธ์ ในสตรีพิการ 
เด็กหญิงพิการ และกลุ่มคนพิการที มี
ความหลากหลายทางเพศ

             15,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 12,200.14 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 12,200.14 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  36/2564 
ลงวันที  16 ธันวาคม 2563

112 ธ.ค.63 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร เพื อใช้ในการ
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื อง สุขภาพสิทธิอนามัยการเจริญ
พันธ์ ในสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ 
และกลุ่มคนพิการที มีความ
หลากหลายทางเพศ

             15,960.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน 
เทรดด้ิง 
ราคาที เสนอ 15,960.-บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาที เสนอ 15,960.-
บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  37/2564 
ลงวันที  16 ธันวาคม 2563

113 ธ.ค.63 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม 
เพื อใช้ในการประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื อง สุขภาพสิทธิอนามัย
การเจริญพันธุ์ ในสตรีพิการ 
เด็กหญิงพิการ และกลุ่มคนพิการที มี
ความหลากหลายทางเพศ

             15,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคาที เสนอ 14,926.50 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคาที เสนอ 14,926.50 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  79/2564 
ลงวันที  16 ธันวาคม 2563

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

114 ธ.ค.63 จ้างที ปรึกษาติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที  ๕ พ.ศ.
 ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ระยะส้ินสุดแผน)

         2,500,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ราคาที เสนอ 2,500,000.-บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ราคาที เสนอ 2,500,000.-บาท

ราคาต  าสุด สัญญาจ้างที ปรึกษา
เลขที  1/2564 
ลงวันที  24 ธันวาคม 2563

 - 

115 ธ.ค.63 จ้างจัดงาน UD จิตอาสาเพื อคนพิการ
ในระบบขนส่ง

           500,000.00         489,632.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย ไทย
แชนเนล จ ากัด

บริษัท ไทย ไทย แชนเนล
จ ากัด
เป็นเงิน 489,632.- บาท

 ราคา
ต  าสุด

ใบสั งจ้าง
เลขที  93/2564
ลงวันที  25 ธ.ค.63

 - 

116 ธ.ค.63 ซ้ือวัสดุส านักงานและหมึกปร้ินเตอร์              50,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 49,987.19 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 49,987.19 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2564 
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563

 - 

117 ธ.ค.63 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ในการ
จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการ
สอนงานและพัฒนาทักษะชีวิตคน
พิการในสถาบัน

               8,250.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาท่ีเสนอ 8,250 
บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาท่ีเสนอ 8,250 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2564 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563

 - 

118 ธ.ค.63 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอน
งานและพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการ
ในสถาบัน

               5,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,969.25 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,969.25 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2564 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563

 - 

119 ธ.ค.63 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียม เพ่ือใช้ในการจัด
ประชุมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการสอน
งานและพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการ
ในสถาบัน

             37,800.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายเกริกพล แดงสุข  ราคาท่ี
เสนอ 37,800 บาท

นายเกริกพล แดงสุข  ราคาท่ี
เสนอ 37,800 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 74/2564 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563

 - 

120 ธ.ค.63 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม 
เพ่ือใช้ในการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
เทคนิคการสอนงานและพัฒนา
ทักษะชีวิตคนพิการในสถาบัน

               8,250.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 4,825.70 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 4,825.70 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 73/2564 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

121 ธ.ค.63 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการ
ด าเนินการเพ่ือขอสัญชาติไทยให้กับ
ผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการ

               5,200.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,780.48 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,780.48 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2564 
ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2563

122 ธ.ค.63 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนว
ทางการด าเนินการเพ่ือขอสัญชาติ
ไทยให้กับผู้ใช้บริการในสถาน
คุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

               7,800.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาท่ีเสนอ 7,800 
บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาท่ีเสนอ 7,800 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2564 
ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2563

123 ธ.ค.63 ซ้ือหมึกพิมพ์บัตรประจ าตัวคนพิการ            480,000.00 478,450.50        โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง
 ฟอร์ม จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
478,450.50 บาท

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอป
ปัง ฟอร์ม จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 478,450.50 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2564 
ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2564

124 ธ.ค.63 จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 4,000.00               โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 3,800.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 3,800.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  80/2564
 ลงวันที  18 ธันวาคม 2563

 - 

125 ธ.ค.63 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 1,300.00               โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 
ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน

 1,284.- บาท

		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส
 ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวน

เงิน 1,284.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  82/2564
 ลงวันที  21 ธันวาคม 2564

 - 

126 ธ.ค.63 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮล - 6816 
กรุงเพทมหานคร

               5,923.31 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 63/2564 ลง
วันที  2 ธ.ค. 63

 - 

127 ธ.ค.63 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียนฮฐ - 4934 
กรุงเพทมหานคร

               3,459.20 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 77/2564 ลง
วันที  15 ธ.ค. 63

 - 

128 ธ.ค.63 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮข - 7473  
กรุงเทพมหานคร

             36,476.30 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

อู่วงศ์กรยนต์ อู่วงศ์กรยนต์ ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 78/2564 ลง
วันที  16 ธ.ค.63

 - 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

129 ม.ค.64 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพื อใช้
ด าเนินงานของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ประจ าปี 2564

           150,000.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 149,996.88 
บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 149,996.88 
บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  46/2564 
ลงวันที  30 ธันวาคม 2563

 - 

130 ม.ค.64 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์              60,940.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านสุรชัย ร้านสุรชัย ราคาที เสนอ 
60,940.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  48/2564 
ลงวันที  15 มกราคม 2564

 - 

131 ม.ค.64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน 5กฆ - 1476
 กรุงเพทมหานคร

             12,519.00 - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 94/2564 ลง
วันที  11 มกราคม 2564

132 ม.ค.64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฌอ - 2330 
กรุงเพทมหานคร

               1,496.10 - โดยวิธีวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 102/2564 ลง
วันที  14 มกราคม 2564

133 ม.ค.64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฌอ - 2328 
กรุงเทพมหานคร

             30,762.50 - วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 111/2564 ลง
วันที  22 มกราคม 2564

134 ม.ค.64 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

             90,000.00 89,981.65           โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
89,981.65 บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 49/2564        
ลงวันที  26 ม.ค.64

135 ม.ค.64 ซ้ือบัตรประจ าตัวคนพิการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

         1,500,000.00 1,500,000.00      ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง
 ฟอร์ม จ ากัด ราคาที เสนอ 
907,788 บาท

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอป
ปัง ฟอร์ม จ ากัด ราคาที เสนอ
 907,788 บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขท่ี 3/2564 
ลงวันท่ี 19 มกราคม 2564

 - 
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หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

136 ม.ค.64 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ
ของ พก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 8 เดือน (กุมภาพันธ์ - 
กันยายน 2564)

         1,900,707.00 1,797,172.00      ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทิตาราม คอนซัล
แตนท์ จ ากัด ราคาที เสนอ 
1,762,541.66 บาท

บริษัท ทิตาราม คอนซัล
แตนท์ จ ากัด ราคาที เสนอ 
1,762,541.66 บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 3/2564 
ลงวันท่ี 27 มกราคม 2564

 - 

137 ม.ค.64 จ้างท าตรายาง จ านวน 48 รายการ 37,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จ านวนเงิน 36,166.-

 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จ านวนเงิน 36,166.-

 บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  95/2564
 ลงวันที  11 มกราคม 2564

 - 

138 ม.ค.64 จ้างล้างท าความสะอาดเครื องชงกาแฟ 1,500.00                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 1,500.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 1,500.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
114/2564 ลงวันที  25 
มกราคม 2564

 - 

139 ม.ค.64 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 
จ านวน 3 เครื อง

3,500.00                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 3,500.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 3,500.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
124/2564 ลงวันที  28 
มกราคม 2564

 - 

140 ม.ค.64 จ้างซ่อมแซมไฟด้านหน้าอาคาร 60 ปี
 กรมประชาสงเคราะห์ และโรงจอดรถ

19,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

18,853.40 บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

18,853.40 บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  97/2564
 ลงวันที  11 มกราคม 2564

 - 

141 ม.ค.64 จ้างซ่อมแซมระบบ และอุปกรณ์
กล้องวงจรปิด

50,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 49,755.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 49,755.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  96/2564
 ลงวันที  11 มกราคม 2564

 - 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

142 ม.ค.64  จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ าประปา
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ท่อน้ าท้ิงห้องรองอธิบดี
 และฝาโถชักโครกห้องน้ าผู้เชี ยวชาญ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

66,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 66,126.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 66,126.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
103/2564 ลงวันที  15 
มกราคม 2564

143 ม.ค.64 จ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ า
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการคนพิการ

7,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 6,955.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 6,955.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที   99/2564
 ลงวันที  13 มกราคม 2564

144 ม.ค.64 จ้างซ่อมแซมผนังไม้บ้ิวอิน วอลล์เป
เปอร์ห้องอธิบดี และฝ้าเพดานห้อง
รับรอง

26,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

26,215.- บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

26,215.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที   
100/2564 ลงวันที  13 
มกราคม 2564

145 ม.ค.64 จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า - ออก 
ด้านหลังอาคาร 60 ปี กรมประ
สงเคราะห์ และซ่อมแซมประตูห้อง
จัดเก็บเอกสาร กลุ่มสื อสารองค์กร

8,600.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 8,560.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 8,560.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที   
101/2564 ลงวันที  13 
มกราคม 2564

146 ม.ค.64 จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์

22,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 
เอ็นจีเนียริ ง จ านวนเงิน 

21,935.- บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 
เอ็นจีเนียริ ง จ านวนเงิน 

21,935.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที   98/2564
 ลงวันที  13 มกราคม 2564

 - 

147 ม.ค.64 จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 3,950.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 3,950.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที   
106/2564 ลงวันที  21 
มกราคม 2564

 - 

148 ม.ค.64 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 3,500.00                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 3,500.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 3,500.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที   
105/2564 ลงวันที  21 
มกราคม 2564

 - 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

149 ม.ค.64 จ้างซ่อมแซมพ้ืนทางลาดทางข้ึนห้อง
สายด่วน ๑๔๗๙ เพื อคนพิการ 
พ้ืนผิวปูนที จอดรถคนพิการป้ายที 
จอดรถ ตีเส้นลูกศรจราจร ช่องจอด
รถด้านหน้า - ด้านหลัง ทาสีบาทวิถี 
ช่องทางเดิน และที จอดรถคนพิการ 
บริเวณอาคาร ๖๐ ปี กรม
ประชาสงเคราะห์

241,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

241,081.70 บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

241,081.70 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที   
113/2564 ลงวันที  25 
มกราคม 2564

 - 

150 ม.ค.64 จ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 และศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานครสาขา

               5,000.00            5,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ วงเงินในการจ้าง 

3,750.- บาท

ใบสั งจ้างเลขที  107/2564
 ลงวันที  22 ม.ค 64

 - 

151 ม.ค.64 ซ้ือฉากก้ันอะคริลิคใสของ
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 และศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานครสาขา

35,000.00             35,000.00           โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท
รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท
รดด้ิง วงเงินในการจ้าง 

18,000.- บาท

ใบสั งซ้ือเลขที  47/2564 
ลงวันที  13 ม.ค 64

 - 

152 ม.ค.64 จ้างพ่นยาฆ่าเช้ือไวรัสภายในอาคาร
ส านักงาน ของกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ

           195,120.00         195,120.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด 195,120.- 

บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 104/2564      
 ลงวันที  20 ม.ค.64

 - 

153 ก.พ.64 จ้างที ปรึกษาสังเคราะห์ข้อมูลและ
ความต้องการด้านงานวิจัย เพื อการ
จัดท าแผนการวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2565 – 2569

 700,000.-บาท         700,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาที เสนอ 700,000.-บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาที เสนอ 700,000.-บาท

ราคาต  าสุด สัญญาจ้างที ปรึกษา
เลขที  2/2564 
ลงวันที  25 กุมภาพันธ์ 
2564
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

154 ก.พ.64 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง  11,021,000.-บาท 11,021,000 วิธี
e - bidding

บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค 
โซลูชั น จ ากัด 

ราคาที เสนอ 10,860,500.-
บาท

บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค 
โซลูชั น จ ากัด 

ราคาที เสนอ 10,860,500.-
บาท

ราคาต  าสุด สัญญาซ้ือขาย
เลขที  4/2564 
ลงวันที  25 กุมภาพันธ์ 
2564

155 ก.พ.64 จ้างตกแต่งสถานที และอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม

             95,000.00 94,802.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไทย แชนเนล 
จ ากัด ราคาที เสนอ 94,802.-

 บาท

บริษัท ไทย ไทย แชนเนล 
จ ากัด ราคาที เสนอ 94,802.-

 บาท

ราคาต่ าสุด ใบสั งจ้างเลขที  133/2564
 ลงวันที  8 กุมภาพันธ์ 
2564

156 ก.พ.64 ซ้ือบัตรประจ าตัวคนพิการ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์

           500,000.00  499,861.20 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง
 ฟอร์ม จ ากัด ราคาที เสนอ 

499,861.20 บาท

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอป
ปัง ฟอร์ม จ ากัด ราคาที เสนอ

 499,861.20 บาท

ราคาต่ าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  52/2564 
ลงวันที  22 กุมภาพันธ์ 
2564

157 ก.พ.64 จ้างเหมาเอกชนด าเนินการดูแล 
บ ารุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม 
แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์และระบบงาน ประจ าปี 2564

         7,500,000.00       7,500,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจค้าร่วม เฟเวอร์ริท-แอ๊ด
วานซ์ ราคาที เสนอ 
7,234,500.- บาท

ธุรกิจค้าร่วม เฟเวอร์ริท-แอ๊ด
วานซ์ ราคาที เสนอ 
7,234,500.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที  4/2564 
ลงวันที  8 กุมภาพันธ์ 2564

 - 

158 ก.พ.64 จ้างผลิตเอกสารประกอบการออก
บัตรประจ าตัวคนพิการ

           200,000.00         200,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ 200,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ 200,000 บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  132/2564
 ลงวันที  4 ก.พ.64

 - 

159 ก.พ.64 จ้างท าเอกสารประกอบการจัด
ประชุมคณะท างานพิจารณา
กลั นกรองงานวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ คร้ังที  1/2564

               6,000.00            6,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์ 6,000 บาท กิจทวีทรัพย์ 6,000 บาท  ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  138/2564
 ลงวันที  17 ก.พ.64

 - 

160 ก.พ.64 จ้างขนย้ายเอกสาร 14,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

9,737.- บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

9,737.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
123/2564 ลงวันที  28 
มกราคม 2564

 - 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

161 ก.พ.64 จ้างซ่อมแซมเต้ารับ ละโคมไฟบริเวณ
กลุ่มการคลัง

1,650.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 1,605.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 1,605.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
129/2564 ลงวันที  4 
กุมภาพันธ์ 2564

 - 

162 ก.พ.64 จ้างซ่อมแซมป๊ัมน้ าพุ บริเวณสระ
น้ าหน้าอาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์

6,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 5,885.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 5,885.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
128/2564 ลงวันที  4 
กุมภาพันธ์ 2564

 - 

163 ก.พ.64 จ้างซ่อมแซมไม้ระแนงศูนย์บริการ
คนพิการกรุงเทพมหานคร และไม้เชิง
ชายหลังคาทางลาดคนพิการ บริเวณ
ด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์

9,100.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

9,095.- บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

9,095.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
127/2564 ลงวันที  4 
กุมภาพันธ์ 2564

 - 

164 ก.พ.64 จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์ 
Multifunction

6,400.00                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 6,400.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 6,400.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
126/2564 ลงวันที  2 
กุมภาพันธ์ 2564

165 ก.พ.64  จ้างซ่อมแซมเก้าอ้ีส านักงาน และ
เครื องส ารองไฟ

15,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 15,300.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 15,300.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
130/2564 ลงวันที  4 
กุมภาพันธ์ 2564

166 ก.พ.64 จ้างซ่อมแซมท่อน้ ายา และรางครอบ
ท่อเครื องปรับอากาศ ห้องประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการ พก. DEP WAR 
ROOM

2,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 2,000.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 2,000.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
136/2564 ลงวันที  11 
กุมภาพันธ์ 2564
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

167 ก.พ.64 จ้างซ่อมแซมไฟสปอร์ตไลท์ส่องป้าย
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที  10 ด้านหน้า
ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ ง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
ไฟส่องป้ายท าเนียบผู้บริหาร โคมไฟ
ดาวน์ไลท์ห้องท างานอธิบดี ปล๊ักไฟ
และสายไฟห้องปฏิบัติงานเลขา
ผู้เชี ยวชาญด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

36,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 35,866.40 บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 35,866.40 บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
135/2564 ลงวันที  11 
กุมภาพันธ์ 2564

168 ก.พ.64 จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน กองคุ้มครองสวัสดิภาพ
และพัฒนาคนพิการ

3,800.00                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 3,800.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 3,800.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
140/2564 ลงวันที  17 
กุมภาพันธ์ 2564

 - 

169 ก.พ.64 จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน กองส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการคนพิการ

1,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 1,000.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 1,000.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
139/2564 ลงวันที  17 
กุมภาพันธ์ 2564

 - 

170 ก.พ.64 จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน กองส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการคนพิการ

15,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 14,942.55 บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 14,942.55 บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
142/2564 ลงวันที  19 
กุมภาพันธ์ 2565

 - 

171 ก.พ.64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮฐ-4934 กรุง
เพทมหานคร

             21,070.44 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 137/2564 ลง
วันที  15 กุมภาพันธ์ 2564

 - 

172 ก.พ.64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮง-9004 กรุง
เพทมหานคร

             43,094.25 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 141/2564 ลง
วันที  19 กุมภาพันธ์ 2564

 - 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

173 ก.พ.64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮจ-8375 
กรุงเทพมหานคร

             49,543.24 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 152/2564 ลง
วันที  25 กุมภาพันธ์ 2564

 - 

174 ก.พ.64 จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียม
ผ่านทางพิเศษเพื อใช้ในการเดินทาง
ไปราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

               1,800.00            1,800.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 
ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนอารียะกิจ ทัวร์ 
วงเงินในการจ้าง 1,800.- บาท

ใบสั งจ้างเลขที  131/2564
 ลงวันที  4 ก.พ. 64

 - 

175 ก.พ.64 ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 223,100.00           222,710.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจ ร้านรุ่งเรืองกิจ วงเงินในการ
ซ้ือ 222,710.-บาท

ใบสั งซ้ือเลขที  50/2564 
ลงวันที  16 ก.พ 64

176 ก.พ.64 ซ้ือวัสดุส านักงานของศูนย์บริการคน
พิการกรุงเทพมหานคร

58,000.00             58,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ      
เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนภาสะ เทรดด้ิง 
วงเงินในการซ้ือ 58,000.-บาท

ใบสั งซ้ือเลขที  51/2564 
ลงวันที  16 ก.พ 64

177 ก.พ.64 จ้างท าเอกสารในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ คร้ังที  1/2564

3,000.00               3,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด วงเงิน
ในการซ้ือ 2,182.80

ใบสั งจ้างเลขที  151/2564
 ลงวันที  24 ก.พ. 64

178 ก.พ.64 จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียม
ผ่านทางพิเศษเพื อใช้ในการเดินทาง
ไปราชการจังหวัดขอนแก่น

             12,600.00           12,600.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 
ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนอารียะกิจ ทัวร์ 
วงเงินในการจ้าง 12,600- 

บาท

ใบสั งจ้างเลขที  154/2564
 ลงวันที  4 ก.พ. 64

179 มี.ค.64 เช่าระบบการจัดการประชุมทางไกล              15,408.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริท
ดีไซน์

ราคาที เสนอ 15,408.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริท
ดีไซน์

จ านวนเงิน 15,408.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  53/2564 
ลงวันที  10 มีนาคม 2564

 - 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

180 มี.ค.64 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื อใช้ในการ
จัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชน
พิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความ
ท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสากล ประจ าปี 2564
(2021 Global IT Challenge for 
youth with Disabilities)

               3,600.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ชาญวิทย์ รอดบวบ
ราคาที เสนอ 3,600.-บาท

นาย ชาญวิทย์ รอดบวบ
จ านวนเงิน 3,600.-บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  161/2564
ลงวันที  11 มีนาคม 2564

 - 

181 มี.ค.64 เช่าเครื องคอมพิวเตอร์ เพื อใช้ในการ
จัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชน
พิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความ
ท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสากล ประจ าปี 2564
(2021 Global IT Challenge for 
youth with Disabilities)

             18,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย 
จ ากัด

ราคาที เสนอ 17,334.-บาท

บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย 
จ ากัด

จ านวนเงิน 17,334.-บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  54/2564
ลงวันที  11 มีนาคม 2564

 - 

182 มี.ค.64 จ้างท าไวนิลและป้ายประชาสัมพันธ์ 
ใช้ในการจัดกิจกรรม ตลาด FARM 
สุข (ปลูกด้วยรัก ปันด้วยใจ ให้คน
พิการ)

               5,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ ราคาที เสนอ 5,000 

บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จ านวนเงิน 5,000 

บาท

ราคาต่ าสุด ใบสั งจ้างเลขที  167/2564
 ลงวันที  16 มีนาคม 2564

 - 

183 มี.ค.64 ซ้ือวัสดุประกอบการฝึกอบรม เพื อใช้
ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างความตระหนัก เรื องสิทธิและ
ความเสมอภาคของคนพิการ 
(Disability Equality Training) รุ่นที 
 1

             30,000.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 29,907.57 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
จ านวนเงิน 29,907.57 บาท

ราคาต่ าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  57/2564 
ลงวันที  22 มีนาคม 2564

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

184 มี.ค.64 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพื อใช้
ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างความตระหนัก เรื องสิทธิและ
ความเสมอภาคของคนพิการ 
(Disability Equality Training) รุ่นที 
 1

             37,800.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ รอดบวบ       
      ราคาที เสนอ 37,800 

บาท

     นายชาญวิทย์ รอดบวบ  
   จ านวนเงิน 37,800 บาท

ราคาต่ าสุด ใบสั งจ้างเลขที  174/2564
 ลงวันที  22 มีนาคม 2564

 - 

185 มี.ค.64 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            112,760.00         112,760.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริท
 ดีไซน์ ราคาที เสนอ 112,760

 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   เฟเวอร์
ริทดีไซน์ จ านวนเงิน 

112,760 บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  60/2564 
ลงวันที  30 มี.ค.64

 - 

186 มี.ค.64 จ้างโครงการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั นคงของมนุษย์เชี ยวชาญ
ด้านคนพิการ

500,000.00           500,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์   ราคาที เสนอ 

500,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เทพเพ็ญวานิสย์

จ านวนเงิน 500,000.00 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  163/2564
ลงวันที  12 มี.ค.64

187 มี.ค.64 จ้างจัดท าคู่มือการฝึกปฏิบัติการแปล
ล่ามภาษามือในรูปแบบ E-Learning

500,000.00           498,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ  ชัยวัฒนกุลวานิช นายโสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช
จ านวนเงิน 498,000.00 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  173/2564
ลงวันที  22 มี.ค.64

188 มี.ค.64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮต-7595 
กรุงเพทมหานคร

               9,624.65 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด  บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด จ านวนเงิน 9,624.65 

บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  165/2564
  ลงวันที  16 มีนาคม 2564

189 มี.ค.64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน สจ-4027 
กรุงเพทมหานคร

             32,688.50 - วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์            อู่วงศกรยนต์        
       จ านวนเงิน 32,688.50

 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  177/2564
 ลงวันที  24 มีนาคม 2564

190 มี.ค.64 จ้างเหม่ารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียม
ผ่านทางพิเศษเพื อใช้ในการเดินทาง
ไปราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

             12,600.00           12,600.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อารียะกิจ
 ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนอารียะกิจ ทัวร์ 
จ านวนเงิน 12,600- บาท

ใบสั งจ้างเลขที  162/2564
 ลงวันที  12 มี.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

191 มี.ค.64 จ้างเหม่ารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียม
ผ่านทางพิเศษเพื อใช้ในการเดินทาง
ไปราชการจังหวัดลพบุรี

             10,800.00           10,800.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อารียะกิจ
 ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนอารียะกิจ ทัวร์ 
จ านวนเงิน 10,800- บาท

ใบสั งจ้างเลขที  181/2564
 ลงวันที  12 มี.ค 65

 - 

192 มี.ค.64 จ้างจัดท าป้ายหน้าห้องและตรายาง 
กลุ่มตรวจสอบภายใน

               8,207.00            8,207.00  วิธีเฉพาะเจาะจง        บริษัท ฟีนอมมินอล 
จ ากัด       ราคาที เสนอ  

8,207.- บาท

บริษัท ฟีนอมมินอล จ ากัด 
จ านวนเงิน 8,207.- บาท

ใบสั งจ้างเลขที  192/2564
 ลงวันที  31 มี.ค 65

 - 

193 มี.ค.64 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื นส าหรับ
รถจ้างเหมา เพื อใช้ในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดลพบุรี

3,000.00               3,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง
ทั วไป

 - 

194 มี.ค.64 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื นส าหรับ
รถจ้างเหมา เพื อใช้ในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

7,000.00               7,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง
ทั วไป

 - 

195 มี.ค.64 จ้างจัดท าเอกสารในการจัดอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั นคงของมนุษย์(อพม.) 
เชี ยวชาญด้านคนพิการ จ านวน 3 รุ่น

12,000.00             12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง           บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด 
        ราคาที เสนอ 12,000.-

บาท

         บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด 
        จ านวนเงิน 12,000.-

บาท

ใบสั งจ้างเลขที  180/2564
 ลงวันที  25 มี.ค. 64

 - 

196 มี.ค.64 จ้างท าเอกสารในการลงพ้ืนที จัด
กิจกรรมโครงการ "พก.ปันสุขสู่ชุมชน 
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที ไหน พก.จะตามไป
เยี ยมชุมชนล าชะล่า"

               9,993.80            9,993.80  วิธีเฉพาะเจาะจง         บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด   
      ราคาที เสนอ 9,993.80 

บาท

        บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด  
        จ านวนเงิน 9,993.80

 บาท

ใบสั งจ้างเลขที  159/2564
 ลงวันที  3 มี.ค. 64

 - 

197 มี.ค.64 ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั นคงของมนุษย์(อพม.) เชี ยวชาญ
ด้านคนพิการ จ านวน 3 รุ่น

11,941.20             11,941.20           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด      บริษัท ตากอรุณสิน 
จ ากัด    จ านวนเงิน 

11,941.20 บาท

ใบสั งซ้ือเลขที  58/2564 
ลงวันที  24 มี.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

198 มี.ค.64 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั นคงของมนุษย์(อพม.) 
เชี ยวชาญด้านคนพิการ จ านวน 3 รุ่น

12,000.00             12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง  ราคารที เสนอ 

12,000.- บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง จ านวนเงิน 12,000.- 

บาท

ใบสั งซ้ือเลขที  59/2564 
ลงวันที  25 มี.ค. 64

199 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ าชาย 
และข้ัวหลอดไฟฟ้า กองคุ้มครอง
สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

10,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
ราคาที เสนอ9,918.90 บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 9,918.90 บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
191/2564 ลงวันที  30 
มีนาคม 2564

200 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมเก้าอ้ีส านักงาน ห้อง
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. DEP 
WAR ROOM กลุ่มอ านวยการ และ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

14,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง     ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์  
  ราคาที เสนอ 14,600.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 14,600.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
190/2564 ลงวันที  30 
มีนาคม 2564

201 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ ท่อน้ าห้องน้ า
หญิง - ชาย ช้ัน 1 และช้ัน 3

29,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 29,467.80 บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 29,467.80 บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
178/2564 ลงวันที  24 
มีนาคม 2564

 - 

202 มี.ค.64 จ้างท าสื อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
คนพิการ

400,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดวิล คอมมูนิเคชั นส์ 
จ ากัด ราคาที เสนอ 

400,000.- บาท

บริษัท กู้ดวิล คอมมูนิเคชั นส์
 จ ากัด จ านวนเงิน 400,000.-

 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  
164/2564 ลงวันที  12 
มีนาคม 2564

 - 

203 มี.ค.64 จ้างขนถ่ายสิ งปฏิกูลอาคาร ๖๐ ปี 
กรมประชาสงเคราะห์

22,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
ราคาที เสนอ 22,470.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 22,470.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
157/2564 ลงวันที  1 
มีนาคม 2564

 - 

204 มี.ค.64 	 จ้างท าตรายาง จ านวน ๒๕ รายการ 10,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ ราคาที เสนอ 

10,379.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จ านวนเงิน 10,379.-

 บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
158/2564 ลงวันที  1 
มีนาคม 2564

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

205 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์ 
Multifunction กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

7,400.00                วิธีเฉพาะเจาะจง        ร้านไอที ซัพพลาย 
สโตร์      ราคาที เสนอ 

7,400.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 7,400.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
156/2564 ลงวันที  1 
มีนาคม 2564

 - 

206 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์ 
Multifunction กลุ่มงานเลขานุการ
นักบริหาร

6,400.00                วิธีเฉพาะเจาะจง        ร้านไอที ซัพพลาย 
สโตร์       ราคาที เสนอ 

6,400.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 6,400.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
155/2564 ลงวันที  1 
มีนาคม 2564

 - 

207 มี.ค.64  จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องเก็บเอกสาร
กลุ่มกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,250.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
ราคาที เสนอ 3,210.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 3,210.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
160/2564 ลงวันที  9 
มีนาคม 2564

 - 

208 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมประตูบานเลื อน ห้องที  
๑ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี
สิ งอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ

550.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 

จ านวนเงิน 535.- บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 

จ านวนเงิน 535.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
166/2564 ลงวันที  16 
มีนาคม 2564

209 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ ห้อง
ผู้เชี ยวชาญด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ
ห้องจัดเตรียมอาหาร ช้ัน 3

7,400.00                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
ราคาที เสนอ 7,350.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 7,350.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
168/2564 ลงวันที  17 
มีนาคม 2564

210 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน

1,500.00                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
ราคาที เสนอ 1,500.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 1,500.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
169/2564 ลงวันที  17 
มีนาคม 2564

211 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ กลุ่ม
อ านวยการ

3,800.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 
ซัพพลาย เซอร์วิส ราคาที 

เสนอ 3,745.- บาท

		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส
 ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวน

เงิน 3,745.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
170/2564 ลงวันที  17 
มีนาคม 2564

212 มี.ค.64 จ้างซ่อมแซมเครื องโทรสาร 2,600.00                วิธีเฉพาะเจาะจง        ร้านไอที ซัพพลาย 
สโตร์       ราคาที เสนอ 

2,550.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 2,550.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
179/2564 ลงวันที  24 
มีนาคม 2564

 - 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

213 เม.ย. จ้างที ปรึกษาติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามประเด็นสมัชชา
เครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจ าปี
 2562

         1,350,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาที เสนอ 1,350,000.-บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาที เสนอ 1,350,000.-บาท

ราคาต  าสุด สัญญาจ้างที ปรึกษา
เลขที  3/2564 
ลงวันที  30 เมษายน 2564

214 เม.ย. ซ้ือวัสดุอมพิวเตอร์            500,000.00 499,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์  
ราคาที เสนอ 499,800.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์     
 ราคาที เสนอ 499,800.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  61/2564  
 ลงวันที  27 เมษายน 2564

215 เม.ย. จ้างซ่อมแซมลิฟต์              50,600.00           50,504.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีกรุ๊ป 
เอ็นนจิเนียริ ง ราคาที เสนอ 
50,504.- บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีกรุ๊ป 
เอ็นนจิเนียริ ง ราคาที เสนอ 
50,504.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  198/2564
   ลงวันที  20 เมษายน 
2564

 - 

216 เม.ย. จ้างซ่อมแซมผนังระเบียงช้ัน 3 
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

             16,100.00 16,050.00          วิธีแฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด ราคาที เสนอ
 16,050.- บาท

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด ราคาที 
เสนอ 16,050.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  199/2564
 ลงวันที  20 เมษายน 2564

 - 

217 เม.ย. จ้างด าเนินการเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)

195,480.00           195,480.00         วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน
เงิน 195,480.- บาท

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จ านวนเงิน 195,480.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  
193/2564 ลงวันที  2 
เมษายน 2564

 - 

218 เม.ย.  จ้างจ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ
กลุ่มงานเลขานุการนักบริหารอธิบดี 
กลุ่มงานเลขานุการนักบริหารรอง
อธิบดี และกองอ านวยการร่วม
พัฒนาที อยู่อาศัยชุมชนริมคลองและ
ริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยา

21,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 21,505.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 21,505.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
194/2564 ลงวันที  9 
เมษายน 2564

 - 



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

219 เม.ย. จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ กอง
ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

2,700.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 
ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน

 2,675.- บาท

		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส
 ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวน

เงิน 2,675.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
196/2564 ลงวันที  19 
เมษายน 2564

 - 

220 เม.ย. จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ กอง
คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคน
พิการ

4,100.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 
ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน

 4,012.50 บาท

		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส
 ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวน

เงิน 4,012.50 บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
197/2564 ลงวันที  19 
เมษายน 2564

 - 

221 เม.ย.  จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศศูนย์
เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ ง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

2,700.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 
ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน

 2,675.- บาท

		ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส
 ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวน

เงิน 2,675.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
195/2564 ลงวันที  16 
เมษายน 2564

 - 

222 พ.ค.64 ซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุงานบ้านงาน
ครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์

           151,900.00         151,898.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านสุรชัย ราคาที เสนอ 
151,898.- บาท

ร้านสุรชัย ราคาที เสนอ 
151,898.- บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 62/2564 ลงวันที 
 19 พ.ค.64

223 พ.ค.64 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี

             23,000.00           22,970.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านสุรชัย ราคาที เสนอ 
22,970.- บาท

ร้านสุรชัย ราคาที เสนอ 
22,970.- บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 63/2564 ลงวันที 
 28 พ.ค.64

224 พ.ค.64 จ้างท าตรายาง ของกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

               6,000.00 5,232.30           โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เทพเพ็ญวานิสย์

ราคาที เสนอ 5,232.30 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์
ราคาที เสนอ 5,232.30 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  211/2564
ลงวันที  31 พฤษภาคม 
2564

225 พ.ค.64 ซ้ือวัสดุส านักงานและซ้ือหมึกปร้ิน
เตอร์ ของกองคุ้มครองสวัสดิภาพ
และพัฒนาคนพิการ

           200,000.00         199,973.37 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 199,973.37 

บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 199,973.37 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  64/2564 
ลงวันที  31 พฤษภาคม 
2564
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

226 พ.ค.64 จ้างซ่อมแซมเต้ารับไฟฟ้า กลุ่ม
อ านวยการ และบริเวณด้านหน้า
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ 
และจัดเก็บสายไฟฟ้า สายแลนด์ 
กลุ่มออกแบบสภาพแวดล้อมที เอ้ือ
ต่อคนพิการ

9,500.00               9,469.50           โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 9,469.50 บาท

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
จ านวนเงิน 9,469.50 บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
206/2564 ลงวันที  17 
พฤษภาคม 2564

227 พ.ค.64 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กล้องวงจรปิด 
เครื องพิมพ์ Multifunction และ
เครื องส ารองไฟฟ้า

20,700.00             20,700.00          โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 20,700.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 20,700.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
205/2564 ลงวันที  17 
พฤษภาคม 2564

228 พ.ค.64 จ้างซ่อมบ ารุงเครื องปรับอากาศ ของ
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 และศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

30,000.00             23,630.00          โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 23,630.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 23,630.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
208/2564 ลงวันที  17 
พฤษภาคม 2564

229 พ.ค.64 จ้างซ่อมแซมน้ ารั วซึมบริเวณเสา 
และบันไดทางข้ึน - ลง ด้านหน้า
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

26,800.00             26,750.00          โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

26,750.- บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

26,750.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
207/2564 ลงวันที  17 
พฤษภาคม 2564

230 พ.ค.64 จ้างท าสื อประชาสัมพันธ์ในโครงการ
โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิ
รินธรเพื อคนพิการ

30,000.00             30,000.00          โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูชั นส์ 
จ ากัด จ านวนเงิน 30,000.- 

บาท

บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูชั นส์
 จ ากัด จ านวนเงิน 30,000.-

 บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
210/2564 ลงวันที  21 
พฤษภาคม 2564

231 พ.ค.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพื อปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานทั วไปปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (คนที  1) (ปฏิบัติงาน
เพิ มเติม)

               1,000.00            1,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ
วงเงินในการจ้าง 1,000.-บาท

ใบสั งจ้างเลขที  200/2564
 ลงวันที  3 พ.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

232 พ.ค.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพื อปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานทั วไปปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (คนที  2) (ปฏิบัติงาน
เพิ มเติม)

               1,000.00            1,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนาพันธ์ุ นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนาพันธ์ุ
 วงเงินในการจ้าง 1,000.-บาท

ใบสั งจ้างเลขที  201/2564
 ลงวันที  3 พ.ค 64

233 พ.ค.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพื อปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานทั วไปปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (คนที  3) (ปฏิบัติงาน
เพิ มเติม)

               1,000.00  1,000.- บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ 
วงเงินในการจ้าง 1,000.- บาท

ใบสั งจ้างเลขที  202/2564
 ลงวันที  3 พ.ค 64

234 พ.ค.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพื อปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานทั วไปปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (คนที  4) (ปฏิบัติงาน
เพิ มเติม)

               1,000.00  1,000.- บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวศศิธร เสียงดัง นางสาวศศิธร เสียงดัง วงเงิน
ในการจ้าง 1,000.- บาท

ใบสั งจ้างเลขที  203/2564
 ลงวันที  3 พ.ค 64

235 พ.ค.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพื อช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารบรรณ ปฏิบัติงานประจ า
กลุ่มอ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564 (ปฏิบัติงานเพิ มเติม)

               1,000.00  1,000.- บาท  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวธวัลรัตน์ แพเทพย์ นางสาวธวัลรัตน์ แพเทพย์ 
วงเงินในการจ้าง 1,000.- บาท

ใบสั งจ้างเลขที  204/2564
 ลงวันที  3 พ.ค 64

236 พ.ค.64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ ของ 
พก. หมายเลข กง-5864 ปทุมธานี

44,000.00                       43,367.10  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ วงเงินในการ
จ้าง 43,367.10

ใบสั งจ้างเลขที  209/2564
 ลงวันที  19 พ.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

237 พ.ค.64 จ้างที ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล
คนพิการ เพื อยกระดับการให้บริการ
แบบดิจิทัล

         1,200,000.00       1,200,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1,200,000.- บาท

 ราคาต  าสุด สัญญาจ้างเลขที  5/2564  
 ลงวันที  19 พ.ค.64

238 มิ.ย.-64 ซ้ืออาหารส าหรับโรงพยาบาลสนาม
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื อคนพิการ

50,000.00             วิธีเฉพาะ เจาะจง นายอาชาษ์  เสนาบุญ ราคาที 
เสนอ 50,000 บาท

นายอาชาษ์  เสนาบุญ 
จ านวนเงิน 50,000 บาท

ใบสั งซ้ือเลขที  66/2564 
ลว 31 พ.ค. 64

239 มิ.ย.64 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศห้อง
ผู้เชี ยวชาญด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ห้องที 
ปรึกษา และกลุ่มงานเลขานุการนัก
บริหารรองอธิบดี

22,200.00             22,175.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 22,175.- บาท

ร้านเค แอนด์ ที เทรด โดย
นางสาว ศิริวรรณ คุ้มโห้ 
จ านวนเงิน 22,175.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
212/2564 ลงวันที  2
มิถุนายน 2564

240 มิ.ย.64 จ้างซ่อมแซมพัดลมระบายอากาศ
ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ

3,000.00               2,996.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมู
นิเคชั น จ ากัด จ านวนเงิน 

2,996.- บาท

บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมู
นิเคชั น จ ากัด จ านวนเงิน 

2,996.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
222/2564 ลงวันที  10
มิถุนายน 2564

241 มิ.ย.64 จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์ 
Multifunction และเก้าอ้ีส าหรับ
ผู้บริหาร

14,300.00             14,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 14,300.- บาท

ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ 
จ านวนเงิน 14,300.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
220/2564 ลงวันที  8
มิถุนายน 2564

242 มิ.ย.64 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 14 
รายการ

393,600.00           376,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด จ านวนเงิน 

376,700 บาท

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด จ านวนเงิน

 376,700 บาท

ใบสั งซ้ือ เลขที  67/2564 
ลงวันที  2 มิถุนายน 2564

243 มิ.ย.64 จ้างพิมพ์รายงานประจ าปี พก. 
ประจ าปี 2563

           300,000.00 300,000.00        โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ ราคาที เสนอ 
300,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ ราคาที เสนอ 
300,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบสั งจ้างเลขที  221/2564
 ลว 8 มิถุนายน 2564



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

244 มิ.ย.64 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะท างานพิจารณากลั นกรอง
งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื อการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ
 คร้ังที  2/2564

               2,000.00  - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กิจทวีทรัพย์ ราคาที เสนอ 
2,000 บาท

กิจทวีทรัพย์ ราคาที เสนอ 
2,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบสั งจ้างเลขที  235/2564
 ลว 28 มิถุนายน 2564

245 มิ.ย.64 ซ้ือหมึกพิมพ์บัตรประจ าตัวคนพิการ  3,000,000.-บาท 2,942,500.00      โดยวิธี
e - bidding

บริษัท อิออส การ์ด 
เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาที เสนอ 2,095,060.-บาท

บริษัท อิออส การ์ด 
เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาที เสนอ 2,095,060.-บาท

ราคาต  าสุด สัญญาซ้ือขาย
เลขที  5/2564 
ลงวันที  9 มิถุนายน 2564

246 มิ.ย.64 จ้างวิเคราะห์แนวทางและหลักเกณฑ์
การประเมินความพิการ เพื อให้คน
พิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่า
เทียม

           400,000.00 400,000.00        โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาว วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
ราคาที เสนอ 400,000.-บาท

นางสาว วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
ราคาที เสนอ 400,000.-บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  225/2564
ลงวันที  15 มิถุนายน 2564

247 มิ.ย.64 ซ้ือเครื องอุปโภคบริโภค ส าหรับ
โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิ
รินธรเพื อคนพิการ

             50,000.00           49,762.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ราคา 
49,762.- บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 ราคา 
49,762.- บาท

 ราคาค  าสุด ใบสั งซ้ือ 71/2564 ลงวันที 
 29 มิถุนายน 2564

248 มิ.ย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพื อปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานทั วไปปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (คนที  1) (ปฏิบัติงาน
เพิ มเติม)

               3,180.00            3,180.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ
วงเงินในการจ้าง 3,180.-บาท

ใบสั งจ้างเลขที  213/2564
 ลงวันที  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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

249 มิ.ย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพื อปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานทั วไปปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (คนที  2) (ปฏิบัติงาน
เพิ มเติม)

               1,500.00            1,500.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนาพันธ์ุ นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนาพันธ์ุ
 วงเงินในการจ้าง 1,500.-บาท

ใบสั งจ้างเลขที  214/2564
 ลงวันที  4 มิ.ย. 64

250 มิ.ย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพื อปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานทั วไปปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (คนที  3) (ปฏิบัติงาน
เพิ มเติม)

               1,500.00            1,500.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ 
วงเงินในการจ้าง 1,500.- บาท

ใบสั งจ้างเลขที  215/2564
 ลงวันที  4 มิ.ย. 64

251 มิ.ย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพื อปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานทั วไปปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (คนที  4) (ปฏิบัติงาน
เพิ มเติม)

               1,500.00            1,500.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวศศิธร เสียงดัง นางสาวศศิธร เสียงดัง วงเงิน
ในการจ้าง 1,500.-บาท

ใบสั งจ้างเลขที  216/2564
 ลงวันที  4 มิ.ย. 64

252 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพื อช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารบรรณ ปฏิบัติงานประจ า
กลุ่มอ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564 (ปฏิบัติงานเพิ มเติม)

               1,500.00            1,500.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวธวัลรัตน์ แพเทพย์ นางสาวธวัลรัตน์ แพเทพย์ 
วงเงินในการจ้าง 1,500.-บาท

ใบสั งจ้างเลขที  217/2564
 ลงวันที  4 มิ.ย. 64

253 มิ.ย.64 ซ้ือกล่องไปรษณีย์และเทปปิดกล่อง              20,000.00           10,100.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งเรืองกิจ ร้านรุ่งเรื องกิจ วงเงินในการ
ซ้ือ 10,100.-บาท

ใบสั งซ้ือเลขที  61/2564 
ลงวันที  28 มิ.ย. 64

254 มิ.ย.64 ซ้ืออาหารส าหรับโรงพยาบาลสนามบ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธรเพื อคนพิการ

50,000.00               วิธีเฉพาะ เจาะจง นายอาชาษ์  เสนาบุญ ราคาที 
เสนอ 50,000 บาท

นายอาชาษ์  เสนาบุญ จ านวน
เงิน 50,000 บาท

ใบสั งซ้ือเลขที  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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

255 มิ.ย.64 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เนื องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประจ าปี 2564

36,500.00               วิธีเฉพาะ เจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ราคาที 
เสนอ 36,410 บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 36,410 บาท

ใบสั งซ้ือเลขที  70/2564 ลว
 29 มิ.ย. 2564

256 มิ.ย.64 ซ้ืออาหารส าหรับโรงพยาบาลสนามบ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธรเพื อคนพิการ

50,000.00               วิธีเฉพาะ เจาะจง นายอาชาษ์  เสนาบุญ ราคาที 
เสนอ 50,000 บาท

นายอาชาษ์  เสนาบุญ จ านวน
เงิน 50,000 บาท

ใบสั งซ้ือเลขที  72/2564 ลว
 30 มิ.ย. 2564

257 มิ.ย.64 จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์บริการคน
พิการกรุงเทพมหานคร

48,500.00               วิธีเฉพาะ เจาะจง ร้าน บางกอก ไอที 99 ราคาที 
เสนอ 48,417.50 บาท

ร้าน บางกอก ไอที 99 ราคาที 
เสนอ 48,417.50 บาท

ใบสั งจ้างเลขที  236/2564 
ลว 28 มิ.ย. 2564

258 มิ.ย.-64 จ้างก่อสร้างจ้างปรับสภาพแวดล้อมที 
อยู่อาศัยส าหรับคนพิการในพ้ืนที 
กรุงเทพมหานคร

           840,000.00         840,000.00  วิธี e-bidding บริษัท รูท 168  ครีเอชั น 
จ ากัด จ านวนเงิน  
681,186.00 บาท

บริษัท รูท 168 ครีเอชั น 
จ ากัด 
เป็นเงิน 681,186.00 บาท

 ราคาต  าสุด สัญญาจ้าง
เลขที  5/2564
วันที  7 กรกฎาคม 2564

259 ก.ค.-64 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 500,000.00           499,165.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด ราคาที เสนอ 
499,165.- บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 
499,165.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  73/2564  
ลงวันที  15 กรกฎาคม 
2564

260 ก.ค.-64 ซ้ืออาหารส าหรับโรงพยาบาลสนามบ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธรเพื อคนพิการ

100,000.00              วิธีเฉพาะ เจาะจง นายอาชาษ์  เสนาบุญ ราคาที 
เสนอ 100,000 บาท

นายอาชาษ์  เสนาบุญ จ านวน
เงิน 100,000 บาท

ใบสั งซ้ือเลขที  75/2564 ลว
 30 ก.ค. 64

261 ก.ค.-64 จ้างผลิตเอกสารประกอบการออก
บัตรประจ าตัวคนพิการ (เอกสาร
รับรองความพิการ)

           110,000.00         110,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ 110,000 บาท

 ราคาต  าสุด สัญญาจ้างเลขที  
264/2564   ลงวันที  30 
ก.ค.64

262 ก.ค.-64 จ้างจัดท ารายงานประเทศเกี ยวกับ
มาตรการในการปฏิบัติตามพันธกรณี
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
 ฉบับที  2 (2554-2564)

           500,000.00 500,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิไลภรณ์ โคตรบึงแก 
ราคาที เสนอ 500,000 บาท

นางสาววิไลภรณ์ โคตรบึงแก
 ราคาที เสนอ 500,000 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  251/2564
 ลงวันที  19 กรกฎาคม 
2564



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

263 ก.ค.-64 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

             32,000.00 32,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคาที เสนอ 31,377.75 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคาที เสนอ 31,377.75 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  240/2564
ลงวันที  1 กรกฎาคม 2564

264 ก.ค.-64 จ้างผลิตเอกสารประกอบการ
ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
(คู่มือคนพิการ)

           500,000.00 500,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์
ราคาที เสนอ 499,200.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์
ราคาที เสนอ 499,200.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  245/2564
ลงวันที  8 กรกฎาคม 2564

265 ก.ค.-64 ซ้ือหมึกพิมพ์บัตรประจ าตัวคนพิการ            905,000.00 904,685.00        วิธี
repeat order

บริษัท อิออส การ์ด 
เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาที เสนอ 904,685.- บาท

บริษัท อิออส การ์ด 
เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาที เสนอ 904,685.- บาท

ราคาต  าสุด สัญญาซ้ือขาย
เลขที  6/2564 
ลงวันที  13 กรกฎาคม 
2564

266 ก.ค.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮต - 7595
กรุงเพทมหานคร

             12,486.90 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 244/2564 ลง
วันที  7 กรกฎาคม 2564

267 ก.ค.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน 7 กต 1075 
กรุงเพทมหานคร

             27,392.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิคไทย มอเตอร์ 
สปอร์สตส์ จ ากัด

บริษัท แปซิฟิคไทย มอเตอร์
 สปอร์สตส์ จ ากัด

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 253/2564 ลง
วันที  21 กรกฎาคม 2564

268 ก.ค.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮง - 9004 
กรุงเพทมหานคร

           116,004.05 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 257/2564 ลง
วันที  27 กรกฎาคม 2564

269 ก.ค.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮฐ - 4936 
กรุงเพทมหานคร

             16,653.35 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 266/2564 ลง
วันที  30 กรกฎาคม 2564



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

270 ก.ค.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮฐ - 6816 
กรุงเพทมหานคร

               2,701.22 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 268/2564 ลง
วันที  30 กรกฎาคม 2564

271 ก.ค.-64 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศห้อง
อธิบดี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
และกลุ่มการคลัง

14,300.00             14,295.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 14,295.- บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 14,295.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
242/2564 ลงวันที  
กรกฏาคม 2564

272 ก.ค.-64 จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์ 
Multifunction กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กลุ่มสื อสารองค์กร 
และกลุ่มอ านวยการ

15,300.00             15,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที  จ านวน
เงิน 15,300.- บาท

ร้านบางกอก ไอที  จ านวน
เงิน 15,300.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
243/2564 ลงวันที  1
กรกฎาคม 2564

273 ก.ค.-64 จ้างซ่อมแซมประตู แผงโคมไฟ ไฟฟ้า
 ป๊ัมน้ า สุขภัณฑ์ห้องน้ า ผนังก้ันห้อง
น้ า พ้ืนกระเบ้ือง และผนังระเบียง

32,200.00             32,159.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 32,159.- บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 32,159.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
254/2564 ลงวันที  22
กรกฎาคม 2564

274 ก.ค.-64 จ้างซ่อมแซมสี และโครงไม้ปิดหน้าฝ้า
 ห้องรองอธิบดี

60,000.00             59,920.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 59,920.- บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 59,920.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
241/2564 ลงวันที  1
กรกฎาคม 2564

275 ก.ค.-64 จ้างติดต้ังเครื องปรับอากาศ กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน

8,900.00               8,829.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 8,829.- บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 8,829.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
247/2564 ลงวันที  15
กรกฎาคม 2564

276 ก.ค.-64 จ้างท าตรายาง จ านวน 9 รายการ 7,000.00               6,612.60            วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จ านวนเงิน 6,612.60

 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จ านวนเงิน 6,612.60

 บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
260/2564 ลงวันที  27
กรกฎาคม 2565

277 ก.ค.-64 จ้างซ่อมแซมเครื องสแกนเนอร์  และ
เก้าอ้ีส าหรับผู้รับบริการ

6,400.00               6,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 6,350.- บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 6,350.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
248/2564 ลงวันที  15
กรกฎาคม 2566



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย
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เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

278 ก.ค.-64 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

           480,500.00 470,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด  ราคาที เสนอ 

470,200.- บาท

 บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 

470,200.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  74/2564 
ลงวันที  30 กรกฎาคม 
2564

279 ส.ค.-64 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เนื องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ประจ าปี 2564

             27,500.00           27,480.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ร้านบางกอก ไอที 99 ราคาที 
เสนอ 27,480.- บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  76/2564 
ลงวันที  2 สิงหาคม 2564

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

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

 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  80/2564 
ลงวันที  18 สิงหาคม 2564

281 ส.ค.-64 ซ้ือวัสดุเพื อจัดท าสื อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

254,766.00              254,766.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 
จ ากัด

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด
 จ ากัด ราคาที เสนอ 254766.-
 บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  82/2564 
ลงวันที  23 สิงหาคม 2564

282 ส.ค.-64 จ้างพ่นยาฆ่าเช้ือไวรัส ภายในอาคาร
ส านักงาน ของกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

           104,500.00         104,389.20  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 
จ ากัด

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด
 จ ากัด ราคาที เสนอ 
104,389.206.- บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  
292/2564 ลงวันที  23 
สิงหาคม 2564

283 ส.ค.-64 จ้างจัดท าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (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

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  
280/2564ลงวันที  9 ส.ค.
64

284 ส.ค.-64 จ้างปรับปรุงแก้ไขระบบข้อมูลคน
พิการที ได้รับสิทธิ ตามมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาส าหรับคนพิการฯ

           300,000.00         300,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟเวอร์ริทดีไซน์ 
จ ากัด300,000 บาท

บริษัท เฟเวอร์ริทดีไซน์ 
จ ากัด   300,000 บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  
281/2564 ลงวันที  9 ส.ค.
64

285 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

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  
294/2564 ลงวันที  25 
ส.ค.64



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
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รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
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ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
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หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

286 ส.ค.-64 ซ้ือวัสดุส านักงานเพื อใช้ด 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

 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  83/2564  
  ลงวันที  26 ส.ค. 64

287 ก.ค.-64 จ้างประเมินความรู้และทักษะการ
เป็นล่ามภาษามือชุมชน เพื อการจด
แจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชนของกรม
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

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  
272/2564 ลงวันที  4 ส.ค.
2564

288 ส.ค.-64 จ้างท าสรุปรายงานการประชุม
ภาษาอังกฤษ

 12,000.-บาท 12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัชรพล  จึงเจริญ
ราคาที เสนอ 12,000.- บาท

นายวัชรพล  จึงเจริญ
ราคาที เสนอ 12,000.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  287/2564
ลงวันที  18 สิงหาคม 2564

289 ส.ค.-64 จ้างที ปรึกษาบริการทางวิชาการบูร
ณาการความร่วมมือทางวิชาการ
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

 500,000.-บาท -  วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ราคาที เสนอ 500,000.-บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
ราคาที เสนอ 500,000.-บาท

ราคาต  าสุด สัญญาจ้างที ปรึกษา
เลขที  8/2564 
ลงวันที  30 สิงหาคม 2564

290 ส.ค.-64 จ้างที ปรึกษาส ารวจบริบทแวดล้อม
เชิงลึก (Deep Horizon Scanning)
และคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต (foresight) ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

 500,000.-บาท -  วิธีเฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาที เสนอ 500,000.-บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาที เสนอ 500,000.-บาท

ราคาต  าสุด สัญญาจ้างที ปรึกษา
เลขที  9/2564 
ลงวันที  30 สิงหาคม 2564



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
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รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
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ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
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สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

291 ส.ค.-64 จ้างที ปรึกษาบริการทางวิชา
การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมการดูเเลคนพิการใน
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

           500,000.00 500,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ราคาที เสนอ 500,000 บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ราคาที เสนอ 500,000 บาท

ราคาต  าสุด สัญญาจ้างเลขที  7/2564
ลงวันที  25 ส.ค. 64

292 ส.ค.-64 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์และระบบการ
ประชุมออนไลน์ที รองรับการประชุม
ขนาดใหญ่ กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

           350,000.00         350,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด ราคาที เสนอ 
350,000 บาท

บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด ราคาที เสนอ 
350,000 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  282/2564
 ลงวันที   9 ส.ค. 64

293 ส.ค.-64 ซ้ืออาหารส าหรับโรงพยาบาลสนาม
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื อคนพิการ

100,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาชาษ์  เสนาบุญ ราคาที 
เสนอ 100,000 บาท

นายอาชาษ์  เสนาบุญ 
จ านวนเงิน 100,000 บาท

ใบสั งซ้ือ เลขที  84/2564 
ลงวันที  30 ส.ค. 64

294 ส.ค.-64 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศห้อง
อธิบดี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
และกลุ่มการคลัง

283,000.00           283,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี  พลัส จ ากัด 
จ านวนเงิน 283,000.- บาท

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

ใบสั งจ้าง เลขที  
270/2564 ลงวันที  2 
สิงหาคม 2564

295 ส.ค.-64 จ้างซ่อมแซมการ์ดหมายเลขโทรศัพท์
ภายในตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ

17,700.00             17,655.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมู
นิเคชั น จ ากัด จ านวนเงิน 

17,655.- บาท

บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมู
นิเคชั น จ ากัด จ านวนเงิน 

17,655.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
296/2564 ลงวันที  31 
สิงหาคม 2564

296 ส.ค.-64 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ กอง
ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

1,100.00               1,070.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 1,070.-

 บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 1,070.-

 บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
290/2564 ลงวันที  20 
สิงหาคม 2564

297 ส.ค.-64 จ้างซ่อมแซมท่อน้ าท้ิง
เครื องปรับอากาศ อุปกรณ์ห้องน้ า
ชาย กองคุ้มครองสวัสดิภาพและ
พัฒนาคนพิการ และหลอดไฟ
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร

11,600.00             11,502.50           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 

11,502.50 บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 

11,502.50 บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
273/2564 ลงวันที  5 
สิงหาคม 2564
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298 ส.ค.-64 จ้างซ่อมแซมพ้ืน วอลเปเปอร์ โซฟา 
ห้องรองอธิบดี เก้าอ้ีผู้เข้าร่วมประชุม
 และฟิล์ม ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. 
(DEP WAR ROOM)

22,500.00             22,470.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 

22,470.- บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 

22,470.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
293/2564 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2564

299 ส.ค.-64 จ้างจัดท าโล่เกียรติคุณและของที 
ระลึกส าหรับลูกจ้างประจ าที 
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564

49,600.00             49,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 

49,600.- บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 

49,600.- บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
283/2564 ลงวันที  16 
สิงหาคม 2564

300 ส.ค.-64 ซ้ือวัสดุส านักงานของศูนย์บริการคน
พิการกรุงเทพมหานคร

             29,721.00           29,710.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท
รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท
รดด้ิง วงเงินในการซ้ือ 

29,710.-บาท

ใบสั งซ้ือเลขที  77/2564 
ลงวันที  9 ส.ค 64

301 ส.ค.-64 ซ้ือวัสดุในการอบรมเตรียมความ
พร้อมองค์กรในการตรวจประเมิน
มาตรฐานองค์กร ผ่านการอบรม
ทางไกลสื ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน    
4 รุ่น

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

บาท

ใบสั งซ้ือเลขที  78/2564 
ลงวันที  9 ส.ค 64

302 ส.ค.-64 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์            500,000.00         499,476.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอกไอที 99 ร้านบางกอก ไอที 99  วงเงิน
ในการจ้าง 499,476 บาท

ใบสั งซ้ือเลขที  81/2564 
ลงวันที  23 ส.ค 64

303 ส.ค.-64 ซ้ือวัสดุส านักงาน            130,000.00         129,921.54  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด วงเงินในการซ้ือ 

129,921.54บาท

ใบสั งซ้ือ เลขที  85/2564 
ลงวันที  30 ส.ค 64

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

83,460.00                       83,460.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดัคเตอร์ คาร์ 
เด็คคอร์เรท จ ากัด

บริษัท คอนดัคเตอร์ คาร์ 
เด็คคอร์เรท จ ากัด วงเงินใน

การจ้าง 83,460.-บาท

ใบสั งจ้าง เลขที  
286/2564 ลงวันที  18 
ส.ค 64
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305 ก.ย.-64 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์            500,000.00         499,945.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท
รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท
รด จ ากัด ราคาที เสนอ 
499,945.- บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  86/2564 
ลงวันที  8 กันยายน 2564

306 ก.ย.-64 ซ้ือเครื องวัดออกซิเจนปลายน้ิว 6,000.00                 6,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท
รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท
รด จ ากัด ราคาที เสนอ 
6,000.- บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  88/2564 
ลงวันที  13 กันยายน 2564

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

 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  89/2564 
ลงวันที  20 กันยายน 2564

308 ก.ย.-64 ซ้ือวัสดุส านักงาน แ ละวัสดุงานบ้าน
งานครัว

           105,500.00 105,455.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ร้านบางกอก ไอที 99 ราคาที 
เสนอ 105,455.- บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  90/2564 
ลงวันที  20 กันยายน 2564

309 ก.ย.-64 จ้างท าคู่มือสิทธิของคนพิการ            500,000.00         498,400.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ 498,400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ 498,400 บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  
302/2564 ลงวันที  9 
กันยายน 2564

310 ก.ย.-64 จ้างแปลกรอบการติดตามและ
ประเมินผลที มุ่งผลสัมฤทธ์ิในแผน
แม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 และ
จัดพิมพ์กรอบการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิที มุ่งผลสัมฤทธ์ิฯ 
แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568

           183,000.00         183,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ 183,300 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ 183,300 บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  
305/2564 ลงวันที  14 
กันยายน 2564

311 ก.ย.-64 จ้างผลิตสื อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารคนพิการ

200,000.00           193,670.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดวิล คอมมูนิเคชั น 
จ ากัด จ านวนเงิน 193,670 

บาท

บริษัท กู้ดวิล คอมมูนิเคชั น 
จ ากัด จ านวนเงิน 193,670 

บาท

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  
303/2564 ลงวันที  9 
กันยายน 2564
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กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

312 ก.ย.-64 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

241,100.00           228,480.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 228,480 บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 228,480 บาท

ใบสั งซ้ือ เลขที  87/2564 
ลงวันที  10 กันยายน 2564

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

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด73,000.- บาท

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

 ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที 316/2564
 ลงวันที  23 กันยายน 
2564

314 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮอ-7391กรุง
เพทมหานคร

             15,401.36 15,401.36 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 297/2564 ลง
วันที  1 กันยายน 2564

315 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮต - 7596 
กรุงเพทมหานคร

             14,808.80 14,808.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 298/2564 ลง
วันที  3 กันยายน 2564

316 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮอ - 7392 
กรุงเพทมหานคร

             14,553.71 14,553.71 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 300/2564 ลง
วันที  6 กันยายน 2564

317 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน สจ-4027 
กรุงเพทมหานคร

             14,680.40 14,680.40 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 306/2564 ลง
วันที  14 กันยายน 2564

318 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮล - 6816 
กรุงเพทมหานคร

             14,495.71 14,495.71 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 307/2564 ลง
วันที  14 กันยายน 2564

319 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฌอ - 2328 
กรุงเพทมหานคร

             26,322.00 26,322.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 308/2564 ลง
วันที  15 กันยายน 2564



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

320 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน กง 5865 
ปทุมธานี

               1,468.40 1,468.40 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 309/2564 ลง
วันที  16 กันยายน 2564

321 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 850 
กรุงเพทมหานคร

             14,080.80 14,080.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 310/2564 ลง
วันที  16 กันยายน 2564

322 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮข - 7473 
กรุงเพทมหานคร

             55,554.80 55,554.80 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 313/2564 ลง
วันที  20 กันยายน 2564

323 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน 5กฆ - 1476
 กรุงเพทมหานคร

               2,213.99 2,213.99 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 314/2564 ลง
วันที  20 กันยายน 2564

324 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮฐ - 4936 
กรุงเพทมหานคร

               2,394.02 2,394.02 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 317/2564 ลง
วันที  23 กันยายน 2564

325 ก.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮจ - 436 
กรุงเพทมหานคร

             21,485.60 21,485.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 318/2564 ลง
วันที  23 กันยายน 2564

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

500,000.00           485,095.20         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 

485,095.20 บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 

485,095.20 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  
299/2564 ลงวันที  6 
กันยายน 2564

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

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 7420.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  
301/2564 ลงวันที  8 
กันยายน 2564



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

328 ก.ย.-64  จ้างจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที 
ของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์

107,000.00           107,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริท
ดีไซน์ จ านวนเงิน 107,000.-

 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริท
ดีไซน์ จ านวนเงิน 107,000.-

 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  
304/2564 ลงวันที  10 
กันยายน 2564

329 ก.ย.-64 จ้างซ่อมแซม บ ารุงรักษา วัสดุ 
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที 

500,000.00           499,753.13         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 

499753.13 บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 

499753.13 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  
312/2564 ลงวันที  20 
กันยายน 2564

330 ก.ย.-64 จ้างซ่อมแซม เครื องส ารองไฟฟ้า 
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา
คนพิการ เครื องพิมพ์ Multifunction
 อ้ิงเจ็ท กลุ่มกฎหมาย เครื องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ขาวด า กลุ่มอ านวยการ 
และเครื องพิมพ์ Multifunction ชนิด
 LED สี กลุ่มการคลัง

23,400.00             23,326.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 

23,326.- บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท
รด จ ากัด จ านวนเงิน 

23,326.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  
315/2564 ลงวันที  21 
กันยายน 2564

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

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

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด จ านวน
เงิน 16,050 บาท

 เป็นวงเงินที 
ไม่เกิน

งบประมาณ
ที จัดหา

ใบสั งจ้าง เลขที  
311/2564 ลงวันที  16 
กันยายน 2564

332 ก.ย.-64 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว            500,000.00         326,740.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 326,740.-บาท

ร้านบางกอก ไอที 99 จ านวน
เงิน 326,740.-บาท

 เป็นวงเงินที 
ไม่เกิน

งบประมาณ
ที จัดหา

ใบสั งซ้ือ เลขที  92/2564 
ลงวันที  22 กันยายน 2565



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564
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รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
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