
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุงำนบ้ำน
งำนครัว

       189,840.00          189,360.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 52/2565  
ลว. 22 กันยำยน 2565

189,360.00 189,360.00

2 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์        270,000.00          269,530.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำงกอก ไอที 99 ร้ำนบำงกอก ไอที 99 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 53/2565  
ลว. 22 กันยำยน 2565

269,530.00 269,530.00

3 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์        450,000.00          449,375.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที ซะพพลำย สโตร์ ร้ำนไอที ซะพพลำย สโตร์ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 59/2565  
ลว. 27 กันยำยน 2565

449,375.00 449,375.00

4 ก.ย.-65 จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
โครงการ Special Care บริการ
ล้างแอร์ท่ีใส่ใจโดยคนพิการ
ทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย

       500,000.00          496,694.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ไทย ไทย แชนเนล จ ากัด บริษัท ไทย ไทย แชนเนล จ ากัด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 158/2565 
ลว. 8 กันยำยน 2565

                                       496,694.00                                       496,694.00

5 ก.ย.-65 จ้ำงด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิแผน
แม่บทอำเซียน พ.ศ. 2568 เพ่ือ
บูรณำกำรสิทธิคนพิกำรระยะคร่ึง
แผน (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ
ประเทศไทย

280,000.00       280,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นางสโรทร ม่วงเกล้ียง นางสโรทร ม่วงเกล้ียง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 148/2565 
ลว. 1 กันยำยน 2565

                                       280,000.00                                       280,000.00

 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน กันยำยน 2565

 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม



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 กันยำยน 2565

6 ก.ย.-65 จ้ำงจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์กำร
คุ้มครองสวัสดิภำพและพัฒนำคน
พิกำร

        12,000.00           10,272.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญวำนิสย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญวำนิสย์ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 173/2565 
ลว. 21 กันยำยน 2565

                                         10,272.00                                         10,272.00
7 ก.ย.-65 ซ้ือโปรแกรมลิขสิทธ์ิ ส ำหรับใช้กับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประชำสัมพันธ์ Apple รุ่น iMac 
พร้อมติดต้ัง

       120,000.00          120,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 49/256  ลว.
 19 กันยำยน 2565

 120,000.00  120,000.00
8 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุส ำหรับงำนประชำสัมพันธ์         45,000.00           44,300.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำงกอก ไอที 99 ร้ำนบำงกอก ไอที 99 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 50/2565 ลว.

19 กันยำยน

                                         44,300.00                                         44,300.00
9 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน และวัสดุไฟฟ้ำ

และวิทยุ
       140,000.00          138,930.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำงกอก ไอที 99 ร้ำนบำงกอก ไอที 99 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 58/2565 ลว.

 27 กันยำยน 2565

 138,930.00  138,930.00
10 ก.ย.-65 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กองยุทธศำสตร์
และแผนงำน จ ำนวน 1 เคร่ือง

12,900.00        12,893.50           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหกำรค้ำ อินเตอร์เทรด จ ำกัด บริษัท สหกำรค้ำ อินเตอร์เทรด จ ำกัด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 166/2565 
13กันยำยน 2565

12,893.50                                         12,893.50                                        

 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม



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 กันยำยน 2565

11 ก.ย.-65 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 กลุ่มตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 2 
รำยกำร

8,700.00          8,602.80             วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหกำรค้ำ อินเตอร์เทรด จ ำกัด บริษัท สหกำรค้ำ อินเตอร์เทรด จ ำกัด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 165/2565 
13กันยำยน 2565

8,602.80                                          8,602.80                                          

12 ก.ย.-65 จ้ำงเหมำรถขนส่งโดยสำรปรับ
อำกำศ50 ท่ีน่ัง เพ่ือใช้ในกำรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร "เหลียวหลัง
 แลหน้ำ จำกนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
เพ่ือกำรเข้ำถึงสิทธิคนพิกำร"

81,000.00 81,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปักษิณชัชวำลย์ ทรำเวล ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปักษิณชัชวำลย์ ทรำเวล ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 163/2565
ลว. 13 กันยำยน 2565

81,000.00 81,000.00

13 ก.ย.-65 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ เพ่ือใช้
ในกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
"เหลียวหลัง แลหน้ำ จำกนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติเพ่ือกำรเข้ำถึงสิทธิคน
พิกำร"

21,600.00 21,600.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส.อำร์.เค บิสซิเนส ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส.อำร์.เค บิสซิเนส   มีคุณสมบัติ
ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 164/2565
ลว. 13 กันยำยน 2565

                                         21,600.00                                         21,600.00

14 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในกำรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร "เหลียวหลัง
 แลหน้ำ จำกนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
เพ่ือกำรเข้ำถึงสิทธิคนพิกำร"

40,000.00 39,256.16          วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด   มีคุณสมบัติ
ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2565
ลงวันท่ี 13 กันยำยน 2565

                                         39,256.16                                         39,256.16

 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม



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 กันยำยน 2565

15 ก.ย.-65 จ้ำงท ำเอกสำรในกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรเสริมพลังเชิง
ยุทธศำสตร์ เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ผู้ปฏิบัติงำน (จอมยุทธ์)

10,880.00 10,880.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจทวีทรัพย์ ร้ำนกิจทวีทรัพย์   มีคุณสมบัติ
ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 169/2565
ลว. 16 กันยำยน 2565

10,880.00                                         10,880.00                                        

16 ก.ย.-65 ซ้ือกระเป๋ำและวัสดุในกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรเสริมพลังเชิง
ยุทธศำสตร์ เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ผู้ปฏิบัติงำน (จอมยุทธ์)

25,600.00 25,592.56          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจทวีทรัพย์ ร้ำนกิจทวีทรัพย์   มีคุณสมบัติ
ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 48/2565
ลว. 16 กันยำยน 2565

25,592.56                                         25,592.56                                        

17 ก.ย.-65 จ้ำงเหมำรถขนส่งโดยสำรปรับ
อำกำศ 50 ท่ีน่ังและรถตู้ปรับ
อำกำศ เพ่ือใช้ในกำรจัดประชุม
เชิงปฏิบัติกำรทิศทำงกำร
ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติกำรกรม
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำรสู่องค์กรแห่งควำมส ำเร็จ

58,800.00 58,800.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ ทัวร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ ทัวร์   มีคุณสมบัติ
ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 170/2565
ลว. 19 กันยำยน 2565

58,800.00                                         58,800.00                                        

18 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในกำร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทิศทำง
กำรขับเคล่ือนแผนปฏิบัติกำร
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำรสู่องค์กรแห่ง
ควำมส ำเร็จ

26,000.00 25,991.37          วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด   มีคุณสมบัติ
ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 51/2565
ลว. 19 กันยำยน 2565

25,991.37                                         25,991.37                                        



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 กันยำยน 2565

19 ก.ย.-65 จ้ำงจัดพิมพ์แผนปฏิบัติรำชกำร
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำร ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) และ
ส่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

350,000.00 300,349.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อำรีรัตน์กำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท อำรีรัตน์กำรพิมพ์ จ ำกัด   มีคุณสมบัติ
ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 174/2565
ลว. 22 กันยำยน 2565

300,349.00                                       300,349.00                                      

20 ก.ย.-65 จ้ำงจัดกิจกรรมของกรมส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
ภำยใต้โครงกำร “20 ปี พม. เสริม
พลัง สร้ำงโอกำส พัฒนำคนทุกช่วง
วัย”

500,000.00 497,015.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เพำเวอร์ โชว์ จ ำกัด บริษัท เพำเวอร์ โชว์ จ ำกัด   มีคุณสมบัติ
ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 175/2565
ลงวันท่ี 26 กันยำยน 2565

497,015.00                                              497,015.00                                             

21 ก.ย.-65 ซ้ือตู้เอกสำรบำนเล่ือน 2 ช้ัน           4,180.00             4,173.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดรุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดรุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 55/2565 ลว.
 23 กันยำยน 2565

                                          4,173.00                                           4,173.00

22 ก.ย.-65 จ้ำงเอกชนในกำรตกแต่งสถำนท่ี
เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน
เคหะบำงบัวและกำรประชม
แลกเปล่ียนกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรเข้ำถึงสิทธิและ
สวัสดิกำรของประชำชนและกลุ่ม
คนเปรำะบำงในชุมชน เขตหลักส่ี 
กรุงเทพฯ

       150,000.00 150,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง  บริษัท อีเว้น เทค โซลูช่ันส์ จ ำกัด บริษัท อีเว้น เทค โซลูช่ันส์ จ ำกัด   มีคุณสมบัติ
ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 149/2565 
ลว. 2 กันยำยน 2565

150,000.00                                       150,000.00                                      



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 กันยำยน 2565

23 ก.ย.-65 จ้ำงเอกชนในกำรจัดกิจกรรม
โครงกำรสร้ำงสุขเพ่ือคนพิกำรใน
รูปแบบหน่วยบริกำรเคล่ือนท่ี 
Mobile Unit

500,000 481,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ ำกัด บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ ำกัด   มีคุณสมบัติ
ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 157/2565 
ลว. 7 กันยำยน 2565

481,400.00 481,400.00

24 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ เพ่ือใช้
ในกำรเดินทำงไปจัดกิจกรรมสร้ำง
สุขเพ่ือคนพิกำรในรูปแบบหน่วย
บริกำรเคล่ือนท่ี Mobile Unit

10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส.อำร์.เค บิสซิเนส ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส.อำร์.เค บิสซิเนส   มีคุณสมบัติ
ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 156/2565 
ลว. 6 กันยำยน 2565

10,800.00 10,800.00

25 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนของศูนย์บริกำร
คนพิกำรกรุงเทพมหำนคร

        42,880.00           42,880.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด   มีคุณสมบัติ
ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 45/2565 
ลว. 12 กันยำยน 2565

                                         42,880.00                                         42,880.00

26 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุ
คอมพิวเตอร์

       340,000.00 339,883.36 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง   มีคุณสมบัติ
ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 47/2565 
ลว. 13 กันยำยน 2565

339,883.36 339,883.36

27 ก.ย.-65 ซ้ือกล่องใส่เอกสำร         33,705.00           33,705.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด   มีคุณสมบัติ
ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 57/2565 
ลว. 27 กันยำยน 2566

                                         33,705.00                                         33,705.00



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 กันยำยน 2565

28 ก.ย.-65 จ้ำงรถขนส่งโดยสำรปรับอำกำศ 
50 ท่ีน่ัง เพ่ือใช้ในกำรเดินทำงไป
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำม
พร้อมในกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 
พ.ศ. 2566 และเสริมสร้ำง 
Teamwork

        46,000.00           46,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง  บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด  บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 154/2565 
ลว. 6 กันยำยน 2565

                                         46,000.00                                         46,000.00

29 ก.ย.-65 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ เพ่ือใช้
ในกำรเดินทำงไปประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ และเสริมสร้ำง Teamwork

          7,200.00             7,200.00  วิธีเฉพำะเจำะจง  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส.อำร์.เค บิสซิเนส  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส.อำร์.เค บิสซิเนส  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 155/2565 
ลว. 6 กันยำยน 2565

                                          7,200.00                                           7,200.00

30 จ้ำงซ่อมแซมห้องน้ ำหญิงและ
ห้องน้ ำชำยของกองคุ้มครองสวัสดิ
ภำพและพัฒนำคนพิกำร

        12,626.00           12,626.00  วิธีเฉพำะเจำะจง  ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง  ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 162/2565 
ลว. 12 กันยำยน 2565

                                         12,626.00                                         12,626.00

31 ก.ย.-65 จ้ำงซ่อมเปล่ียนสำยแลนห้อง
ปฏิบัติงำนกองส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิกำรคนพิกำร

          9,800.00             9,769.10  วิธีเฉพำะเจำะจง  ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง  ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 171/2565 
ลว. 19 กันยำยน 2565

                                          9,769.10                                           9,769.10



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 กันยำยน 2565

32 ก.ย.-65 จ้ำงซ่อมน้ ำร่ัวซึมภำยนอกอำคำร 
60 ปี กรมประชำสงเครำะห์

        10,100.00           10,037.60  วิธีเฉพำะเจำะจง  ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง  ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 172/2565 
ลว.19 กันยำยน 2565

                                         10,037.60                                         10,037.60

33 ก.ย.-65 ซ้ืออุปกรณ์บันทึกภำพแบบดิจิทัล 
แบบ 32 ช่อง ส ำหรับใช้กับกล้อง
วงจรปิด

        24,610.00           24,610.00  วิธีเฉพำะเจำะจง  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 54/2565 ลว.
 23 กันยำยน 2565

                                         24,610.00                                         24,610.00

34 ก.ย.-65 ซ้ือเคร่ืองพร้อมระบบตอบรับ
อัตโนมัติ

       235,400.00          235,400.00  วิธีเฉพำะเจำะจง  บริษัท ไอพีเอส.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด  บริษัท ไอพีเอส.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 56/2565 ลว.
 23 กันยำยน 2565

                                       235,400.00                                       235,400.00

35 ก.ย.-65 จ้ำงย้ำยเสำและสำยไฟฟ้ำภำยใน
บริเวณสถำนสงเครำะห์เด็กหญิง
บ้ำนรำชวิถี

       183,840.00          183,480.00  วิธีเฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำนครหลวง  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

หนังสือข้อตกลง               
ท่ี พม 0701/5355          
ลว. 16 กันยำยน 2565

                                       183,480.00                                       183,480.00

36 ก.ย.-65 ค่ำจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร
ของ พก. หมำยเลขทะเบียน ฮฐ - 
4936 กรุงเทพมหำนคร

26,500.00 26,474.44 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ กรุงไทย จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำ กรุงไทย จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 150/2565 
ลว. 2 กันยำยน 2565

26,474.44 26,474.44



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 กันยำยน 2565

37 ก.ย.-65 ค่ำจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร
ของ พก. หมำยเลขทะเบียน ฌอ -
 2328 กรุงเทพมหำนคร

37,600.00 37,545.87 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุพระนคร จ ำกัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 151/2565 
ลว. 6 กันยำยน 2565

37,545.87 37,545.87

38 ก.ย.-65 ค่ำจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร
ของ พก. หมำยเลขทะเบียน ฮข - 
7473 กรุงเทพมหำนคร

37,600.00 37,540.95 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 152/2565 
ลว. 6 กันยำยน 2565

37,540.95 37,540.95

39 ก.ย.-65 ค่ำจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร
ของ พก. หมำยเลขทะเบียน ฮต - 
7596 กรุงเทพมหำนคร

51,100.00 51,072.44 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 153/2565 
ลว. 6 กันยำยน 2565

51,072.44 51,072.44

40 ก.ย.-65 ค่ำจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร
ของ พก. หมำยเลขทะเบียน ฮจ - 
436 กรุงเทพมหำนคร

16,400.00 16,387.16 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 160/2565 
ลว. 9 กันยำยน 2565

16,387.16 16,387.16

41 ก.ย.-65 ค่ำจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร
ของ พก. หมำยเลขทะเบียน    ฮฉ
 - 850 กรุงเทพมหำนคร

7,400.00 7,325.34 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 161/2565 
ลว. 12 กันยำยน 2565

7,325.34 7,325.34



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 กันยำยน 2565

42 ก.ย.-65 ค่ำจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร
ของ พก. หมำยเลขทะเบียน    ฮต
 - 7595 กรุงเทพมหำนคร

12,800.00 12,783.65 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง 168/2565       
ลว. 15 กันยำยน 2565

12,783.65 12,783.65

43 ก.ย.-65 ค่ำจ้ำงจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์
โครงกำรมอบรำงวัล "ผู้เสียสละ
เพ่ือสังคม" ด้ำนคนพิกำร

500,000.00       497,764.00         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ใจบุญ จ ำกัด บริษัท ใจบุญ จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 159/2565 
ลว. 8 กันยำยน 2565

497,764.00                                       497,764.00


