
ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 ก.ค.-65 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์        396,000.00 395,940.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2565    

ลว. 18 ก.ค.2565

                                       395,970.00                                       395,970.00

2 ก.ค.-65 ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ) จ้างเหมา

เอกชนด าเนินงานพนักงานขับ

รถยนต์ราชการ พก. (เพ่ิมเติม)

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพพลาย จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท

บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพพลาย จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 110/2565   ลว. 

1 ก.ค. 2565

                                       200,000.00                                       200,000.00

3 ก.ค.-65 จ้างท่ีปรึกษาบูรณาการความ

ร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

    1,000,000.00       1,000,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

สัญญาจ้างท่ีปรึกษา 6/2565 

ลว. 12 ก.ค. 2565

                                    1,000,000.00                                     1,000,000.00

4 ก.ค.-65 จ้างจัดท าชุดความรู้และนวัตกรรม

การดูแลคนพิการในสถานการณ์

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19)

       500,000.00         500,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายรณรงค์ จันใด นายรณรงค์ จันใด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 116/2565       

ลว. 27 ก.ค. 2565

                                       500,000.00                                       500,000.00

5 ก.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเปล่ียนฝาทองเหลือง

ถังเกรอะศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร

          2,200.00             2,140.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดีเวลลอป

เมนท์ จ ากัด

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดีเวลลอป

เมนท์ จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 112/2565  

 ลว. 7 ก.ค. 2565

                                          2,140.00                                           2,140.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน กรกฎำคม 2565



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน กรกฎำคม 2565

6 ก.ค.-65 จ้างท าป้ายและแผ่นพับ

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service for Person

 With Disabilities) ในโรงพยาบาล

       500,000.00         498,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ ำกัด (ส ำนักงำน
ใหญ่)

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ ำกัด (ส ำนักงำน
ใหญ่)

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 110/2565 

ลว. 4 ก.ค. 2565

                                       498,000.00                                       498,000.00
7 ก.ค.-65 จ้างเอกชนในการจัดเตรียมเปิด

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดลาด

ปลาเค้า พร้อมเวทีและเคร่ืองเสียง

       130,000.00         130,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูช่ันส์ จ ากัด บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูช่ันส์ จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 113/2565

ลว. 22 ก.ค. 2565

                                       130,000.00                                       130,000.00

8 ก.ค.-65 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการ

สัมมนาเร่ือง "การขับเคล่ือนการ

จัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ

คนพิการในประเทศไทย ตามหลัก

 Universal Design" และผ่าน

ระบบส่ือทางไกลอิเล็กทรอนิกส์

          5,850.00 5,850.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 114/2565

ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565

                                          5,850.00                                           5,850.00

9 ก.ค.-65 จ้างจัดสถานท่ีในการสัมมนา เร่ือง 

"การขับเคล่ือนการจัดส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรับคนพิการใน

ประเทศไทย ตามหลัก Universal

 Design" และผ่านระบบส่ือ

ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์

       200,000.00         200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ ากัด บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 115/2565

ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565

                                             200,000.00                                              200,000.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน กรกฎำคม 2565

10 ก.ค.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสัมมนา

เร่ือง "การขับเคล่ือนการจัดส่ิง

อ านวยความสะดวกส าหรับคน

พิการในประเทศไทย ตามหลัก 

Universal Design" และผ่าน

ระบบส่ือทางไกลอิเล็กทรอนิกส์

          9,360.00             9,210.56 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 34/2565

ลว. 25 ก.ค. 2565

                                          9,210.56                                           9,210.56


