
ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 ก.พ.-66 ซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 196,000.00 196,000.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์ ร้ำนไอที ซัพพลำย สโตร์   มีคุณสมบัติ

ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2566

ลว. 14 กุมภำพันธ์ 2566

196,000.00                                  196,000.00                                  

2 ก.พ.-66 จ้ำงจัดพิมพ์แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของ

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต

คนพิกำร

100,000.00 66,340.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อำรีรัตน์ กำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท อำรีรัตน์ กำรพิมพ์ จ ำกัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 67/2566

ลว. 9 กุมภำพันธ์ 2566

66,340.00                                    66,340.00                                    

3 ก.พ.-66 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรประชุม

คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำ

คุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2566

           80,000.00 79,993.20              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2566

ลว.  21 กุมภำพันธ์ 2566

79,993.20                                    79,993.20                                    

4 ก.พ.-66 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการ หารือแนวทางการ
พัฒนามาตรฐาน การคุ้มครองสวัสดิ
ภาพและพัฒนาคนพิการในหน่วยงาน
ในรูปแบบ Onsite และระบบ Zoom

             6,900.00                4,985.13 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง    บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด    บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 72/2566 

ลว  15 กุมภำพันธ์ 2566

                                     4,985.13                                       4,985.13

5 ก.พ.-66 ซ้ือวัสดุประกอบกำรประชุมเชิง

ปฏิบัติกำรหำรือแนวทำงกำรพัฒนำ

มำตรฐำน กำรคุ้มครองสวัสดิภำพและ

พัฒนำคนพิกำรในหน่วยงำนในรูปแบบ

 Onsite และระบบ Zoom Meeting

4,600.00             2,773.44 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2566 

ลว  15 กุมภำพันธ์ 2566

2,773.44 2,773.44

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

เดือนกุมภำพันธ์ 2566



6 ก.พ.-66 จ้ำงจัดกิจกรรมกำรลงนำมบันทึก

ควำมตกลงควำมร่วมมือโครงกำร

C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for

 Disabled (โอกำสเพ่ือเพ่ือน) 

ระหว่ำงกรมส่งเสริมและพัฒนำ

คุณภำพชีวิตคนพิกำร และ

สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย

          160,850.00             160,850.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน

จ ำกัด

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน

จ ำกัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 76/2566 

ลว. 17 กุมภำพันธ์ 2566

                                  160,850.00                                   160,850.00

7 ก.พ.-66 จ้ำงจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์

โครงกำรมอบรำงวัล "ผู้เสียสละ

เพ่ือคนพิกำร" ด้ำนคนพิกำร

          500,000.00             469,837.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไทย ไทย แชนเนล จ ำกัด บริษัท ไทย ไทย แชนเนล จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 81/2566

ลว. 24 กุมภำพันธ์ 2566

                                  469,837.00                                   469,837.00

8 ก.พ.-66 จ้ำงจัดท ำเอกสำรประกอบกำรจัด

อบรมเตรียมควำมพร้อมองค์กรในกำร

ตรวจประเมินมำตฐำนองค์กร รุ่นท่ี 2

             5,600.00                5,600.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ   มีคุณสมบัติ

ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ั'งจ้ำงเลขท่ี 68/2566

ลว. 13 กุมภำพันธ์ 2566

                                     5,600.00                                       5,600.00

9 ก.พ.-66 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศในกำร

เดินทำงไปรำชกำรจังหวัดขอนแก่น

           10,800.00               10,800.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ ทัวร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ ทัวร์   มีคุณสมบัติ

ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ั'งจ้ำงเลขท่ี  73/2566

ลว. 17 กุมภำพันธ์ 2566

                                    10,800.00                                     10,800.00

10 ก.พ.-66 จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม

โครงกำร "อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ

พัฒนำศักยภำพภำษำมือในประเด็น

เศรษฐกิจกำรเงิน" จ ำนวน 2 รุ่น

             6,000.00                6,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ั'งจ้ำงเลขท่ี  72/2566

ลว. 24 กุมภำพันธ์ 2566

                                     6,000.00                                       6,000.00

11 ก.พ.-66 ซ้ือวัสดุในกำรจัดอบรมเตรียมควำม

พร้อมองค์กรในกำรตรวจประเมินมำ

ตฐำนองค์กร รุ่นท่ี 2

             5,000.00                4,748.23 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2566 

ลว. 13 กุมภำพันธ์ 2566

                                     4,748.23                                       4,748.23



12 ก.พ.-66 ซ้ือวัสดุในกำรจัดอบรมโครงกำร 

"อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำ

ศักยภำพภำษำมือในประเด็นเศรษฐกิจ

กำรเงิน" จ ำนวน 2 รุ่น

3,790.00 3,790.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตำมท่ีก ำหนด

และรำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2566 

ลว. 24 กุมภำพันธ์ 2566

3,790.00                                     3,790.00                                      

13 ก.พ.-66 จ้ำงซ่อมแซมห้องน้ ำชำย - หญิง ช้ัน 1

 ช้ัน 3 ห้องน้ ำคนพิกำรศูนย์บริกำรคน

พิกำรกรุงเทพมหำนคร และท่อ

น้ ำประปำบริเวณท่ีจอดรถหน้ำอำคำร 

60 ปี กรมประชำสงเครำะห์

           32,700.00               32,677.80 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 63/2566 

ลว. 1 กุมภำพันธ์ 2566

                                    32,677.80                                     32,677.80

14 ก.พ.-66 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction เคร่ืองพิมพ์ชนิด

เลเซอร์ขำวด ำ และเคร่ืองส ำรองไฟ

           47,500.00               47,475.90 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหกำรค้ำอินเตอร์เทรด จ ำกัด บริษัท สหกำรค้ำอินเตอร์เทรด จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 64/2566 

ลว. 3 กุมภำพันธ์ 2566

                                    47,475.90                                     47,475.90

15 ก.พ.-66 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 52 รำยกำร            14,200.00               14,166.80 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 65/2566 

ลว. 3 กุมภำพันธ์ 2566

                                    14,166.80                                     14,166.80

16 ก.พ.-66  จ้ำงจัดท ำป้ำยช่ือผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม

กำรคลัง

             2,700.00                2,650.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญวำนิสย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเพ็ญวำนิสย์  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 69/2566 

ลว. 14 กุมภำพันธ์ 2566

                                     2,650.00                                       2,650.00

17 ก.พ.-66 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 3 

เคร่ือง

           21,550.00               21,528.40 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหกำรค้ำอินเตอร์เทรด จ ำกัด บริษัท สหกำรค้ำอินเตอร์เทรด จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 70/2566 

ลว. 14 กุมภำพันธ์ 2566

                                    21,528.40                                     21,528.40



18 ก.พ.-66  จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กลุ่มงำนเลขำนุกำร

นักบริหำร (อธิบดี) ห้องรองอธิบดี 

เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ขำว - ด ำ 

ห้องท่ีปรึกษำ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊คส ำหรับงำนประมวลผล กลุ่ม

งำนเลขำนุกำรนักบริหำร (อธิบดี)

           33,300.00               32,404.95 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหกำรค้ำอินเตอร์เทรด จ ำกัด บริษัท สหกำรค้ำอินเตอร์เทรด จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 77/2566 

ลว. 21 กุมภำพันธ์ 2566

                                    32,404.95                                     32,404.95

19 ก.พ.-66 จ้ำงซ่อมแซมประตูบริเวณด้ำนหน้ำ

ศูนย์บริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนคร

             8,100.00                8,025.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 78/2566 

ลว. 22 กุมภำพันธ์ 2566

                                     8,025.00                                       8,025.00

20 ก.พ.-66 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ กลุ่ม

กำรคลัง

             3,750.00                3,745.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหกำรค้ำอินเตอร์เทรด จ ำกัด บริษัท สหกำรค้ำอินเตอร์เทรด จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 80/2566 

ลว. 24 กุมภำพันธ์ 2566

                                     3,745.00                                       3,745.00

21 ก.พ.-66 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กลุ่มกำรคลัง

           12,800.00               12,770.45 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหกำรค้ำอินเตอร์เทรด จ ำกัด บริษัท สหกำรค้ำอินเตอร์เทรด จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 84/2566 

ลว. 28 กุมภำพันธ์ 2566

                                    12,770.45                                     12,770.45

22 ก.พ.-66 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ กลุ่ม

ตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 2 เคร่ือง

           10,448.55               10,448.55 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหกำรค้ำ อินเตอร์เทรด จ ำกัด บริษัท สหกำรค้ำ อินเตอร์เทรด จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 71/2566 

ลว. 14 กุมภำพันธ์ 2566

                                    10,448.55                                     10,448.55

23 ก.พ.-66 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองท ำน้ ำร้อนน้ ำเย็น

ของกองคุ้มครองสวัสดิภำพและ

พัฒนำคนพิกำร

             1,284.00                1,284.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหกำรค้ำ อินเตอร์เทรด จ ำกัด บริษัท สหกำรค้ำ อินเตอร์เทรด จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 74/2566 

ลว. 17 กุมภำพันธ์ 2566

                                     1,284.00                                       1,284.00



24 ก.พ.-66 จ้ำงซ่อมแซมประตูกองยุทธศำสตร์

และแผนงำน ศูนย์ข้อมูลคนพิกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

             4,100.00                4,066.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง ร้ำนบ๊ิก เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 75/2566 

ลว. 17 กุมภำพันธ์ 2566

                                     4,066.00                                       4,066.00

25 ก.พ.-66 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 

กองคุ้มครองสวัสดิภำพและพัฒนำคน

พิกำร

4,012.50             4,012.50               โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหกำรค้ำ อินเตอร์เทรด จ ำกัด บริษัท สหกำรค้ำ อินเตอร์เทรด จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 83/2566 

ลว. 27 กุมภำพันธ์ 2566

4,012.50                                     4,012.50                                      

26 ก.พ.-66 ค่ำจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ 

พก. หมำยเลขทะเบียน ฌอ - 2330  

กรุงเทพมหำนคร

           19,800.00 19,792.86              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุพระนคร จ ำกัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 62/2566 

ลว. 1 กุมภำพันธ์ 2566

19,792.86                                    19,792.86                                    

27 ก.พ.-66 ค่ำจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ 

พก. หมำยเลขทะเบียน ฮง - 9004 

กรุงเทพมหำนคร

           34,600.00 34,529.17              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 66/2566 

ลว. 6 กุมภำพันธ์ 2566

34,529.17                                    34,529.17                                    

28 ก.พ.-66 จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) ช่วย

ปฏิบัติงำนนักจัดกำรงำนท่ัวไป กลุ่ม

งำนเลขำนุกำรนักบริหำร ส ำนักงำน

เลขำนุกำรกรม (ต้ังแต่วันท่ี 15 

กุมภำพันธ์ - 30 กันยำยน 2566)

          112,000.00 112,000.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุรพศ มีโคกกลำง นำยสุรพศ มีโคกกลำง  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 

88/2566               ลว. 

14 ก.พ. 66

112,000.00                                  112,000.00                                  

29 ก.พ.-66 จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 

ด ำเนินงำนกลุ่มกำรคลัง ช่วย

ปฏิบัติงำนบัญชี (ต้ังแต่เดือนมีนำคม - 

30 กันยำยน 2566)

          105,000.00 105,000.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑิดำ ก ำมะณีเด่น นำงสำวมณฑิดำ ก ำมะณีเด่น  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ข้อตกลงกำรจ้ำงเลขท่ี 

89/2566               ลว. 

21กุมภำพันธ์ 2566

105,000.00                                  105,000.00                                  

30 ก.พ.-66 ค่ำจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำรของ 

พก. หมำยเลขทะเบียน ฮล - 6816 

กรุงเทพมหำนคร

             9,400.00 9,392.14               โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ กรุงไทย จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำ กรุงไทย จ ำกัด  มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 79/2566 

ลว.23 กุมภำพันธ์ 2566

9,392.14                                     9,392.14                                      


