
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
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ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 3 กย.61

จ้างพิมพ์แผนยุทธศาสตร์การวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2561 - 2564

50,000.00             -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์

วงเงินท่ีจัดจ้าง 50,000.-
- ใบส่ังจ้าง 531/2561

2 3 กย.61

จ้างท ากระเป๋าเพ่ือใช้ในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัตการแลกเปล่ียนเรียนรู้
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

11,200.00             -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ร้านสยามราษฎ์

ร้านสยามราษฎ์
 วงเงินท่ีจัดจ้าง 11,200

- ใบส่ังจ้าง 532/2561

3 7 กย.61

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการ
ด าเนินงานกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ปี ๒๕๖๑ และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๖๒

37,800.00             -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นายชาญวิทย์ รอดบวบ

นายชาญวิทย์ รอดบวบ
  วงเงินท่ีจัดจ้าง 37,800

- ใบส่ังจ้าง 532/2561

4 3 กย.61

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เพ่ือใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัตการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

16,400.00             -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ร้านสปีดกอ๊ปป้ีเซอร์วิส

ร้านสปีดกอ๊ปป้ีเซอร์วิส  
วงเงินท่ีจัดจ้าง 12,900

- ใบส่ังจ้าง 533/2561

5 7 กย.61

จ้างท ากระเป๋าส าหรับใส่เอกสารใน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม
ผลการด าเนินงาน กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน ปี ๒๕๖๑ และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒

8,000.00               -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ร้านพาวเวอร์ เทรด

ร้านพาวเวอร์ เทรด  วงเงินท่ี
จัดจ้าง 8,000

- ใบส่ังจ้าง 533/2561

6 3 กย.61
จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะท างานเพ่ือจัดท าวาระการประชุม

4,500.00               -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ร้านสปีดกอ๊ปป้ีเซอร์วิส

ร้านสปีดกอ๊ปป้ีเซอร์วิส  
วงเงินท่ีจัดจ้าง 4,280

- ใบส่ังจ้าง 534/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2561
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7 13 กย.61
จ้างท าชุดความรู้มาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

140,000.00            -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์

วงเงินท่ีจัดจ้าง 140,000.-
- ใบส่ังจ้าง 395/2561

8 กย. 61
จ้างพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศของ พก.

30,000,000.00        30,000,000.00       e-bidding
บ. กสท โทรคมนาคม จ ากัด

 (มหาชน)

บ. กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 

29,850,000.-
-

สัญญาเลขท่ี 19/61 ลว. 
26 กย. 61

9 กย. 61
จ้างจัดพิมพ์เอกสารขับเคล่ือน
นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

2,100,000.00         2,100,000.00        
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ านวน 

2,100,000.-
-

ใบส่ังจ้าง 552/61 ลว.25 
กย. 61

10 19-ก.ย.-61

ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 
พก. หมายเลขทะเบียน ฮข - 7473 
กทม.

31,266.47 - เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด -

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 549/61 
ลว. 19 กย. 2561

ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 19,367.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ บริษัท สยามนิสสันเซลส์ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 551/61
ของ พก. หมายเลขทะเบียน จ ากัด จ ากัด ลว 20 กย. 2561
ฮง - 9004 กทม.

12 3-ก.ย.-61
จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าผ่านทาง ไป
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี

9,000.00               -
เฉพาะเจาะจง

ปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 9,000

ปริญญา เรืองจาบ ราคาเสนอ
 9,000 -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
539/2561 ลงวันท่ี 7 
กันยายน 2561

13 19 ก.ย. 61
จัดจ้างเหมารถตู้ ไปราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

12,600.00             -
เฉพาะเจาะจง

ปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 12,600

ปริญญา เรืองจาบ ราคาเสนอ
 12,600 -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
550/2561 ลงวันท่ี 20 
กันยายน 2561

14 25 ก.ย. 61

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานจากงบลงทุน
เหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จ านวน 1 รายการ

23,850.00             -

เฉพาะเจาะจง

บริษัทธนสาร เทรดด้ิง 
จ ากัด ราคาเสนอ 23,850

บริษัทธนสาร เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาเสนอ 23,850

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
91/2561 ลงวันท่ี 26 
กันยายน 2561

15 25 ก.ย. 61
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานจากงบลงทุน
เหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑

            160,900.00 -
เฉพาะเจาะจง

ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ราคาเสนอ 
160,339.50

ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ราคาเสนอ 
160,339.50 -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
90/2561 ลงวันท่ี 26 
กันยายน 2561

11 20-ก.ย.-61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2561

16 26 ก.ย. 61
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 
รายการ

8,000.00               -
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย)
 จ ากัด ราคาเสนอ 7,629.10

บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาเสนอ 7,629.10 -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
92/2561 ลงวันท่ี 26 
กันยายน 2561

17 28 ก.ย. 61

จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุ
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

492,000.00            -

เฉพาะเจาะจง

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมน์จ ากัด 
ราคาเสนอ 490,744.80

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมน์จ ากัด 
ราคาเสนอ 490,744.80 -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
94/2561 ลงวันท่ี 28 
กันยายน 2565

18 28 ก.ย. 61
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์             500,000.00 -

เฉพาะเจาะจง
ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ราคาเสนอ 
499,240.60

ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ราคาเสนอ 
499,240.60 -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
93/2561 ลงวันท่ี 28 
กันยายน 2561

19 28-ก.ย.-61
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 205,000.00            -

เฉพาะเจาะจง
ร้านสุรชัย ราคาเสนอ 
203,500

ร้านสุรชัย ราคาเสนอ 
203,500 -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
95/2561 ลงวันท่ี 28 
กันยายน 2561

20 17-ก.ย.-61
จ้างซ่อมแซมกุญแจโต๊ะท างาน กุญแจ
ตู้เอกสาร และกุญแจประตูอลูมิเนียม

11,300.00             -
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง
 แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 
11,255.50

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 
11,255.50

-
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
546/2561 ลงวันท่ี 19 
กันยายน 2562

21 12-ก.ย.-61
จ้างซ่อมแซมระบบสแกนน้ิวมือ  ห้อง
ศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR 
ROOM)

3,500.00               -
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 
3,424

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 3,424
-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
544/2561 ลงวันท่ี 19 
กันยายน 2562

22 17-ก.ย.-61
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 44,000.00             -

เฉพาะเจาะจง
ร้าน เค แอนด์ ที เทรด 
42,680

ร้าน เค แอนด์ ที เทรด 
42,680 -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
547/2561 ลงวันท่ี 19 
กันยายน 2562

23 17-ก.ย.-61

จ้างซ่อมแซมสุขภัรฑ์ห้องน้ า ช้ัน 1, 3 
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ 
และกองคุ้มครองสวัสดิภาพและ
พัฒนาคนพิการ ตึกชัยสมรภูมิ

35,000.00             -

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง
 แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 
34,967.60

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 
34,967.60 -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
548/2561 ลงวันท่ี 19 
กันยายน 2562
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24 17-ก.ย.-61

จ้างซ่อมแวมไฟฟ้าส านักงาน
เลขานุการกรม ห้องรองอธิบดี และ
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน โคมไฟ กอง
ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ 
และซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องน้ าหญิงช้ัน
 3

290,800.00            -

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง
 แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 
290,644.10

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 
290,644.10

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
545/2561 ลงวันท่ี 19 
กันยายน 2562

25 21-ก.ย.-61
จ้างจัดท าป้ายช่ือผู้บริหาร กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

21,000.00             -
เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด 
20,330

บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด 
20,330 -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
554/2561 ลงวันท่ี 25 
กันยายน 2562

26 21-ก.ย.-61
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 39,500.00             -

เฉพาะเจาะจง
ร้าน เค แอนด์ ที เทรด 
39,075

ร้าน เค แอนด์ ที เทรด 
39,075 -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
553/2561 ลงวันท่ี 25 
กันยายน 2562

27 24-ก.ย.-61

จ้างซ่อมแซมร้ัวบริเวณด้านหน้าอาคาร
 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

15,000.00             -

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง
 แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 
15,000

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 
15,000 -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
555/2561 ลงวันท่ี 26 
กันยายน 2562

28 27-ก.ย.-61
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับห้องประชุม 60
 ปี ช้ัน 3 กรมประชาสงเคราะห์ 
พร้อมปรับปรุงห้องประชุม

991,000.00            - โดยวิธี (e-bidding) อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ
-

อยู่ระหว่างด าเนินการ

29 3-ก.ย.-61
จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562

2,400,000.00         - โดยวิธี (e-bidding) บริษัท ทรูวัน จ ากัด 
1,864,000

บริษัท ทรูวัน จ ากัด 
1,864,000 -

อยู่ระหว่างด าเนินการ

30
 7 กย.61 จ้างท าท าเนียบล่ามภาษามือ 124,000.00             - เฉพาะเจาะจง หจก เทพเพ็ญวานิสย์ จ ากัด หจก เทพเพ็ญวานิสย์ จ ากัด 

วงเงินจัดจ้าง 124,000.-บาท -
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 540/2561

 ลว. 11/09/2561

31
 17 กย.61 จ้างเปิดศูนย์บริการคนพิการกรุงทพม

หนคร พร้อมอุปกรณ์
180,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัทคิดได้คิดดี จ ากัด บริษัทคิดได้คิดดี จ ากัด 

วงเงินจัดจ้าง 179,867.-บาท -
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 541/2561

 ลว. 17/09/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2561

32
17 กย.61 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการปรับ

สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคน
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

240,000.00             - เฉพาะเจาะจง หจก. ท่าทรายล้อเจริญ หจก. ท่าทรายล้อเจริญ 
วงเงินจัดจ้าง 240,000.- บาท -

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 87/2561 
ลว. 17/09/2561

33 5-ก.ย.-60

จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยของกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 1,432,488 1,432,488 เฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัย
องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
จ านวนเงิน 1,432,488.-บาท

ส านักงาน
รักษาความปลอดภัยองค์การ

สงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
จ านวนเงิน 1,432,488.- บาท

-

สัญญาเลขท่ี 3/2561
ลงวันท่ี 10 พ.ย.60
บริหารสัญญา
(12 งวดเดือน) เบิกแล้ว

34 10-ต.ค.-60

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 720,000 719,950 โดยวิธี
e-bidding

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์จี จ ากัด

จ านวนเงิน 705,551.- บาท

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์จี จ ากัด

จ านวนเงิน 705,551.- บาท -

สัญญาเลขท่ี 1/2561
ลงวันท่ี 23 พ.ย.60
บริหารสัญญา
(11 งวดเดือน) เบิกแล้ว

35 10-ต.ค.-60

ซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
จ านวน 2 คัน

2,576,000 2,576,000 โดยวิธี
e-bidding

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด
จ านวนเงิน 2,569,926.- 
บาท

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด
จ านวนเงิน 2,569,926.- บาท

-

สัญญาเลขท่ี 1/2561
ลงวันท่ี 6 ธ.ค.60
ส้ินสุดวันท่ี 4 ก.พ.61
เบิกแล้ว

36 10-ม.ค.-60

ซ้ือรถประจ าต าแหน่งอธิบดีกรม
ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1,650,000 1,650,000 โดยวิธี
คัดเลือก

 บริษัท แปซิฟิค ไทย 
มอเตอร์สปอร์ตส์ จ ากัด
จ านวนเงิน 1,649,000.- 

บาท

บริษัท แปซิฟิค ไทย
มอเตอร์สปอร์ตส์ จ ากัด

จ านวนเงิน 1,649,000.- บาท -

สัญญาเลขท่ี 1/2561
ลงวันท่ี 5 มี.ค.61
บริหารสัญญา 1 งวด
(4 พ.ค.61) เบิกแล้ว
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2561

37 16-ม.ค.-61

จ้างเอกชนด าเนินการตรวจ
ประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
หรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการ
แก่คนพิการ ประจ าปี 2561

1,000,000 1,000,000 โดยวิธี
e-bidding

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
จ านวนเงิน 990,000.- บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
จ านวนเงิน 990,000.- บาท

-

สัญญาเลขท่ี 10/2561
วันท่ี 13 ก.พ.2561
บริหารสัญญา
2 งวด
งวด 1 = 396,000.-บ.
(14 พ.ค.61)เบิกแล้ว
งวด 2 = 594,000.-บ.
(12 ส.ค.61) เบิกแล้ว

38 30-ม.ค.-61

จ้างเอกชนด าเนินการตรวจ
ประเมินมาตรฐานองค์กรด้าน
คนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้
บริการแก่คนพิการ (รายใหม่)
ประจ าปี 2561

2,000,000 2,000,000 โดยวิธี
e-bidding

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
จ านวนเงิน 1,980,000.- 

บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
จ านวนเงิน 1,980,000.- บาท

-

สัญญาเลขท่ี 13/2561
วันท่ี 9 มี.ค.2561
บริหารสัญญา 2 งวด
งวด 1 = 990,000.-บ
(7 มิ.ย.61) เบิกแล้ว
งวด 2 = 990,000.-บ.
(5 ก.ย.61) เบิกแล้ว

39 27-ธ.ค.-60

จ้างจัดท าห้องปฏิบัติการ
ต้นแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
สยามทองวิศวกรรม

จ านวนเงิน 500,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
สยามทองวิศวกรรม

จ านวนเงิน 500,000. -บาท -

สัญญาเลขท่ี 7/2561
วันท่ี 29 ธ.ค.2560
บริหารสัญญา
1 งวด = 500,000.-บ.
(29 มี.ค.2561) เบิกแล้ว

40 28 กพ.61

จ้างปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการ
คนพิการกรุงเทพมหานคร

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สยามทองวิศวกรรม
จ านวนเงิน 500,000.- บาท

หจก.สยามทองวิศวกรรม
จ านวน 500,000.- บาท

-

บริหารสัญญา
ใบส่ังจ้างเลขท่ี
172/2561
วันท่ี 8 มีนาคม 2561
1 งวด 
(วันท่ี 7 เม.ย.61)
เบิกแล้ว
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วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2561

41 12-มี.ค.-61

จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์
การให้บริการของศูนย์บริการ
คนพิการกรุงเทพมหานคร

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็น
เตอร์ 

ซัพพลาย จ ากัด
จ านวนเงิน 500,000.- บาท

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์ 
ซัพพลาย จ ากัด

จ านวนเงิน 500,000.- บาท

-

บริหารสัญญา
ใบส่ังจ้างเลขท่ี
183/2561
วันท่ี 13มี.ค.2561
1 งวด 
(วันท่ี 12 เม.ย.61)
เบิกแล้ว

42 28-มี.ค.-61

ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประจ าศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานครฯ จ านวน
3 รายการ

244,500 244,500 เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง
จ านวนเงิน 244,500.- บาท

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง
จ านวนเงิน 244,500.- บาท

-

บริหารสัญญา
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
46/2561
วันท่ี 30 มี.ค.2561
1 งวด 
(วันท่ี 29 พ.ค.61)
เบิกแล้ว

43 27-มี.ค.-61

ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ า
ศูนย์บริกาคนพิการกรุงเทพฯ
จ านวน 5 รายการ

836,900 836,900 e-bidding บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 
จ ากัด

จ านวนเงิน 721,400.- บาท

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด
จ านวนเงิน 721,400.- บาท

-

สัญญาเลขท่ี 4/2561
วันท่ี 28 พ.ค.61
บริหารสัญญา 1 งวด
(27 ก.ค.61) เบิกแล้ว

44 29-มี.ค.-61

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานประจ า
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ
จ านวน 10 รายการ

890,250 890,000 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
โอ.เอ.ออฟฟิซ ออโตเมช่ัน
จ านวนเงิน 729,039 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
โอ.เอ.ออฟฟิซ ออโตเมช่ัน
จ านวนเงิน 729,039 บาท

-

สัญญาเลขท่ี 6/2561
วันท่ี 31 พ.ค.61
บริหารสัญญา 1 งวด
(30 ก.ค.61) บอกเลิก
สัญญาฯ เน่ืองจากไม่
ส่งมอบส่ิงของตามสัญญา



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2561

45 20-เม.ย.-61

จ้างติดต้ังอินเตอร์เน็ตพร้อม
อุปกรณ์ของศูนย์บริการกรุงเทพฯ
สาขามีนบุรี ประจ าปีงบประมาณ
2561

3,321

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน)

จ านวน 3,210.- บาท

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)
จ านวน 3,210.- บาท

-

บริหารสัญญา
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 260/2561
วันท่ี 2 พ.ค.2561
1 งวด (9 พ.ค.61)
เบิกแล้ว

46 25-ก.ค.-61

จ้างเอกชนศึกษาและจัดท า
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีล่าม
ภาษามือ ประจ าปี 2561

419,000 419,000 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ  ชัยวัฒนกุลวานิช
จ านวนเงิน 419,000.- บาท

นายโสภณ  ชัยวัฒนกุลวานิช
จ านวนเงิน 419,000.- บาท

-

บริหารสัญญา
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 455/2561
วันท่ี 1 ส.ค.61
1 งวด  
(15 ก.ย.61)

47 4-มิ.ย.-61

ซ้ือรถสามล้อชนิดมือโยกส าหรับ
คนพิการ ประจ าปีงบประมาณ
2561

500,000 490,000 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิคนพิการไทย
จ านวนเงิน 490,000.- บาท

มูลนิธิคนพิการไทย
จ านวนเงิน 490,000.- บาท

-

สัญญาซ้ือขาย
เลขท่ี 7/2561
วันท่ี 2 ก.ค.2561
1 งวด (21 ส.ค.61)
เบิกแล้ว

48 1-ส.ค.-61

จ้างปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับคนพิการในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ

120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟืองทอง 55 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

จ านวนเงิน 120,000.- บาท

บริษัท เฟืองทอง 55 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

จ านวนเงิน 120,000.- บาท
-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 457/2561
วันท่ี 2 ส.ค.61
จ านวน 1 งวด
(16 ก.ย.61)



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 กันยำยน 2561

49 2-ส.ค.-61

จ้างตรวจติดตามการจัดส่ิงอ านวย
สะดวกส าหรับคนพิการและ
ทุกคนในสังคม ประจ าปี 2561

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จ านวนเงิน 500,000.- บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จ านวนเงิน 500,000.- บาท

-

สัญญาจ้าง
เลขท่ี 18/2561
วันท่ี 23 ส.ค.2561
จ านวน 2 งวด
งวด 1 = 200,000.-
(วันท่ี 2 ก.ย.61) 
เบิกแล้ว
งวด 2 = 300,000.-
(วันท่ี 27 ก.ย.61)
เบิกแล้ว

50 7-ส.ค.-61

จ้างก่อสร้างอาคารฟ้ืนฟูและ
พัฒนา สถานคุ้มครองและ
พัฒานาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) 
จังหวัดนนทบุรี

25,000,000 25,000,000 โดยวิธี
e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เค.
สถาปัตย์

จ านวนเงิน 20,790,000.-
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เค.
สถาปัตย์

จ านวนเงิน 20,790,000.-บาท -

อยู่ระหว่างแจ้งก าหนด
การท าสัญญา

51 25-ก.ย.-61

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพ
แวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับ
คนพิการในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ท่าทรายล้อเจริญ

จ านวนเงิน 100,000.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ท่าทรายล้อเจริญ

จ านวนเงิน 100,000 บาท -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 89/2561
วันท่ี 26 ก.ย.61
จ านวน 1 งวด

(28 ก.ย.61) เบิกแล้ว


