
ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 มี.ค.-65 จ้างท าตรายางและจัดจ้างท าป้ายช่ือ
ผู้อ านวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพ
และพัฒนาคนพิการ

           2,500.00            2,418.20 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 53/2565   

ลว 3 มี.ค. 2565

2,418.20 2,418.20

2 มี.ค.-65 จ้างผลิตเอกสาร/คู่มือ/แผ่นพับ/
เอกสารการคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการ

90,000.00         74,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 58/2565  ลว

 10 มี.ค.2565

74,000.00 74,000.00

3 มี.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศกลุ่ม

บริหารทรัพยากรบุคคล

           3,800.00 3,745.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส         ซัพพลาย 

เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส  ซัพพลาย เซอร์วิส  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 60/2565 ลว

 16 มี.ค. 2565

3,745.00 3,745.00

4 มี.ค.-65 จ้างท าแผ่นป้ายช่ือผู้อ านวยการกลุ่ม

พัฒนาระบบบริหาร

           3,000.00 1,605.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 54/2565 ลว.

  3 มี.ค.65

1605.00 1605.00

5 มี.ค.-65 จ้างท าตรายางของกลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร

           1,000.00                  299.60  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 168        เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 168        เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 55/2565 ลว.

 3 มี.ค.65

                                                          299.60                                                            299.60

6 มี.ค.-65 ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วย

คนพิการระดับพ้ืนฐาน พ.ศ.2555 

ผ่านระบบส่ือทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 3 รุ่น

           6,000.00            5,906.40  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2565 ลว 

10 มี.ค. 2565

                                               5,906.40                                                 5,906.40
7 มี.ค.-65 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คร้ังท่ี 

1/2565

         30,000.00 17,976.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 51/2565   

ลว 1 มี.ค.65

17,976.00 17,976.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน มีนำคม 2565
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน มีนำคม 2565

8 มี.ค.-65 ซ้ือชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test 

Kit (ATK)

65,000.00         62,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2565    

ลว 23 มี.ค.65

62,000.00                                             62,000.00                                              
9 มี.ค.-65 ซ้ือวัสดุส านักงานและหมึกปร้ินเตอร์

ของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและ

พัฒนาคนพิการ

        300,000.00 299,998.04         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/2565   ลว

 31 มี.ค.65

299,998.04                                           299,998.04                                            
10 จ้างซ่อมอุปกรณ์เต้าเสียบสายส่ือสาร

อินเตอร์เน็ตหมายเลข 46 สายไฟ 

และเต้าเสียบปล๊ักไฟ

5,000.00           4,916.65            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ดีเวลลอปเมนท์

 จ ากัด

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ดี         เวลล

อปเมนท์ จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 52/2565 ลว.

 3 มี.ค.65

4,916.65                                               4,916.65                                                

11 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 9,500.00           9,416.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพพลาย เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพพลาย เซอร์วิส  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 56/2565 ลว.

  7 มี.ค.65

9,416.00                                               9,416.00                                                

12 มี.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ กลุ่มงาน

พัสดุ และกลุ่มอ านวยการ

43,700.00         43,650.65          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 57/2565ลว.

 7 มี.ค. 65

43,650.65                                             43,650.65                                              

13 มี.ค.-65 จ้างท าตรายาง จ านวน 30 รายการ 8,200.00           8,121.30            วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 168        เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 168           เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 59/2565ลว.

 10 มี.ค.65

8,121.30                                               8,121.30                                                
14 มี.ค.-65 จ้างซ่อมแซมประตูห้องปฏิบัติงาน

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร

9,100.00           9,095.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ดีเวลลอปเมนท์

 จ ากัด

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ดีเวล ลอปเมนท์

 จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 61/2565ลว.

 18 มี.ค.65

9,095.00                                               9,095.00                                                
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กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน มีนำคม 2565

15 มี.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้อง

อธิบดี และหน้าห้องท่ีปรึกษา ช้ัน 3

10,900.00         10,871.20          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 62/2565ลว.

 28 มี.ค.65

10,871.20                                             10,871.20                                              


