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1 ต.ค.-64 จ้างเหมาบริการก าจัด ปลวก มด หนู 

แมลงสาบ และยุง

102,720.00 102,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด  บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 102,720 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/2565 

ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2564

2 ต.ค.-64 เช่าใช้บริการสัญญาผ่านดาวเทียม 28,563.48 28,563.48 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 28,563.48 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2564   

ลงวันท่ี 20 ต.ค. 64

3 ต.ค.-64 เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สิน

ของทางราชการ

6,600.00 6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางปิยะวดี พงศ์ไทย นางปิยะวดี พงศ์ไทย ราคาท่ี

เสนอ 6,600 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2565   

ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2564

4 ต.ค.-64 เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สิน

ของทางราชการ

108,000.00            108,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ นางสาวจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ

 ราคาท่ีเสนอ 108,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2565   

ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2564

5 ต.ค.-64 เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สิน

ของทางราชการ

             72,000.00           72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภา สาธุพันธ์ุ นางสาวธนาภา สาธุพันธ์ุ 

ราคาท่ีเสนอ 72,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2565   

 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2564

6 ต.ค.-64 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภค 99,900.00             99,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิพนธ์ มาร์

เก็ตต้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิพนธ์ มาร์

เก็ตต้ิง ราคาท่ีเสนอ 99,900 

บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2565   

ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2564

7 ต.ค.-64 ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) จ้าง

เหมาเอกชนด าเนินงานพนักงานขับ

รถยนต์ราชการ พก. (ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564)

10,000                 10,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์

 จ ากัด

บริษัท ทิตาราม คอนซัล

แตนท์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

10,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2565  

ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

8 ต.ค.-64 ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ) จ้างเหมาเอกชน

ด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์ราชการ

 พก. (ต้ังแต่เดือนตุลาคม - 30 

พฤศจิกายน 2564)

5,000                   5,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์

 จ ากัด

บริษัท ทิตาราม คอนซัล

แตนท์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

5,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8/2565  

ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2564

9 ต.ค.-64 ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ) จ้างเหมาเอกชน

ด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์ราชการ

 พก. (เพ่ิมเติม) ประจ าเดือน

พฤศจิกายน 2564

30,000                 30,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์

 จ ากัด

บริษัท ทิตาราม คอนซัล

แตนท์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

30,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2565 

ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564

10 ต.ค.-64 ค่าจ้างผลิตเอกสารประกอบการ

ประชุม เพ่ือใช้ในการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการช้ีเเจง การขับเคล่ือนแผน

และแนวทางการด าเนินงาน พก. สู่

การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2565

             22,000.00           21,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด  ราคาท่ี

เสนอ 21,250 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด  ราคาท่ี

เสนอ 21,250 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 9/2565 

ลว 20 ต.ค. 64

11 ต.ค.-64 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,969,200.00         1,969,200.00      e-bidding บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค 

โซลูช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

1,920,000 บาท

บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค 

โซลูช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

1,920,000 บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขท่ี 1/2565 

ลงวันท่ี 20 ต.ค. 64

12 ต.ค.-64 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

ราชการของ พก. ประจ าปี

งบประมาณ 2565 ต้ังแต่เดือนตุลาคม

 - เดือนพฤศจิกายน 2564

            440,700.00          440,636.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลเเตนท์

 จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 440,636

 บาท

บริษัท ทิตาราม คอน

ซัลเเตนท์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ

 440,636 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1/2565 

ลงวันท่ี 8 ต.ค. 64
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

13 ต.ค.-64 เช่าสถานท่ีเพ่ือจัดเก็บเอกสารของ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

            216,000.00          216,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์ 

ราคาท่ีเสนอ 216,000 บาท

นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์ 

ราคาท่ีเสนอ 216,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2565   

ลงวันท่ี 11 ต.ค. 64

14 ต.ค.-64 จ้างเหมาพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย จ านวน 8 คน ประจ าปี

งบประมาณ 2565 ต้ังแต่เดือนตุลาคม

 - 30 พฤศจิกายน 2564

338,300.00            338,280.00         วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก

ราคาท่ีเสนอ 338,280.00

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2565

ลงวันท่ี 8 ต.ค.64

15 ต.ค.-64 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน

6 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ 2565

500,000.00            489,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล

ซินเนอร์จี จ ากัด

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล

ซินเนอร์จี จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 489,600.00

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2565

ลงวันท่ี 12 ต.ค.64

16 ต.ค.-64 จ้างเหมาเอกชนท าความสะอาด

อาคารส านักงาน ปีงบประมาณ 2565

 จ านวน 2 เดือน (เดือนตุลาคม - 

พฤศจิกายน 2564)

400,000.00            400,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรูวัน จ ากัด จ านวน

เงิน 400,000.- บาท

บริษัท ทรูวัน จ ากัด จ านวน

เงิน 400,000.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2565 

ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2564

17 ต.ค.-64 จ้างบริการดูแล บ ารุงรักษาลิฟต์ 

ปีงบประมาณ 2565

20,000.00             17,655.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียร่ิง จ านวนเงิน 

17,655.- บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียร่ิง จ านวนเงิน 

17,655.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/2565 

ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2564

18 ต.ค.-64 จ้างบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ 

ปีงบประมาณ 2565

50,000.00             24,075.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอพีเอส.เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด จ านวนเงิน 

24,075.- บาท

บริษัท ไอพีเอส.เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด จ านวนเงิน 

24,075.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 5/2565 

ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2564

19 ต.ค.-64 จ้างผลิตสมุดใบเสร็จรับเงิน 41,000.00             41,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา

นิสย์ จ านวนเงิน 41,000.- 

บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์ จ านวนเงิน 41,000.-

 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 11/2565

 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

20 ต.ค.-64 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 

ปีงบประมาณ 2565

250,000.00            220,912.20          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 

ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน

 220,912.20 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 

ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน

 220,912.20 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 10/2565

 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

21 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา

อาชีพคนพิการ ด้านการสนับสนุน

เว็บไซต์ตลาดงานด้านคนพิการ

ออนไลน์

            180,000.00          180,000.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นายอาทิตย์ หมู่สิน นายอาทิตย์ หมู่สิน วงเงินใน

การจัดจ้าง 180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 42/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64

22                                                                                                                                                                                                                                                    จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา

อาชีพคนพิการ ด้านการส่งเสริม

อาชีพคนพิการ

            180,000.00          180,000.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกรรณิการ์ ป้อมเพชร นางสาวกรรณิการ์ ป้อมเพชร

 วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 43/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64

23 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา

อาชีพคนพิการ ด้านการสนับสนุนการ

ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาและอาชีพ

คนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคน

พิการ (คนท่ี 1)

            180,000.00          180,000.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นางสาวเพชรไพลิน คล้ิงบัวทอง  นางสาวเพชรไพลิน คล้ิงบัว

ทอง วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 44/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

24 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา

อาชีพ

คนพิการ ด้านการสนับสนุนการ

ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาและอาชีพ

คนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคน

พิการ (คนท่ี 2)

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร  คล้ิงบัวทอง  นางสาวสิริพร คล้ิงบัวทอง 

วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 45/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64

25 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา

อาชีพคนพิการ ด้านการสนับสนุนการ

ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาและอาชีพ

คนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคน

พิการ (คนท่ี 3)

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ จันทัย  นายจีรศักด์ิ จันทัย วงเงินใน

การจัดจ้าง 180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 46/2565 

ลว 11 ตค.64

26 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลโครงการ

ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคน

พิการ ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและ

อาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริม

อาชีพคนพิการ

            132,000.00          132,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมมาตร์ เขียนขัน  นายสมมาตร์ เขียนขัน  

วงเงินในการจัดจ้าง 

132,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 47/2565 

 ลงวันท่ี 11 ตค.64



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

27 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยด าเนินงานกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้านการ

ส ารวจ ประมาณราคาและควบคุม

ติดตามงานงบประมาณส่ิงก่อสร้าง

            216,000.00          216,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญชัย เนกขัมพิทักษ์ นายบุญชัย เนกขัมพิทักษ์ 

วงเงินในการจัดจ้าง 

216,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 48/2565 

 ลงวันท่ี 11 ตค.64

28 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยด าเนินงานกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ด้าน

การส ารวจออกแบบ เขียนแบบ งาน

ด้านสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมโยธา

            216,000.00          216,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  สะใบนาง  นายปราโมทย์ 

สะใบบาง วงเงินในการจัดจ้าง

 216,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 49/2565 

 ลงวันท่ี 11 ตค.64

29 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก

คนในสังคม (คนท่ี 1)

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรี กรวัชร  แก้วเนิน ว่าท่ีร้อยตรี กรวัชร  แก้วเนิน

 วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 50/2565 

 ลงวันท่ี 11 ตค.64

30 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก

คนในสังคม (คนท่ี 2)

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสายฝน มะลิวัลย์  นางสาวธาริณี  ขาวสอาด 

วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 51/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

31 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก

คนในสังคม (คนท่ี 3)

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุวนันท์ เดชกุญชร นางสาวปริญญา  ประทุมมี 

วงเงินในการจัดจ้าง 

45,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 52/2565 

 ลงวันท่ี 11 ตค.64

32 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมการเข้าถิงสิทธิคน

พิการ (การจัดบริการล่ามภาษามือ)

            180,000.00          180,000.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฐริกา อินทวงศ์  นางสาวพิจิตรา  เตพิน  เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 53/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64

33 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมการเข้าถิงสิทธิคน

พิการ สนับสนุนยุทธศาสตร์ล่าม

ภาษามือ

            180,000.00          180,000.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธาริณี ขาวสอาด นางสาวธาริณี ขาวสอาด 

วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 54/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64

34 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน

พิการ สนับสนุน

การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ

            180,000.00          180,000.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปริญญา ประทุมมี นางสาวปริญญา ประทุมมี 

วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง 55/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64

35 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ขององค์กร ด้านคนพิการ งาน

ส่งเสริมศักยภาพองค์กรและเครือข่าย

ด้านคนพิการท่ีมีมาตรฐาน

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิจิตรา เตพิน นางสาวพิจิตรา เตพิน วงเงิน

ในการจัดจ้าง 180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 83/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

36 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

การมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคน

พิการและเครือข่าย งานสนับสนุน

การด าเนินงานอาสาสมัครฯ

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายดรณ์ภพ รัตนไพบูลย์วงศ์ นายดรณ์ภพ รัตนไพบูลย์วงศ์

 วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 84/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64

37 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการ

เข้าถึงสิทธิคนพิการ งานสนับสนุน

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด พ้ืนท่ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัสรินทร์ ธนาพงษ์ทิพย์ นางสาวรัสรินทร์ ธนาพงษ์

ทิพย์  วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 85/2565 

 ลงวันท่ี 11 ตค.64

38 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการ

เข้าถึงสิทธิคนพิการ งานสนับสนุน

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด พ้ืนท่ี

ภาคเหนือ และภาคกลาง

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ธิดา  มาลายารม นางสาวพิมพ์ธิดา  มาลายารม

 วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 86/2565 

 ลงวันท่ี 11 ตค.64

39 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม  งาน

ด้านสนับสนุนการจัดสวัสดิการคน

พิการระดับชุมชน

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐณิชา ทองเกษ นางสาวณัฏฐณิชา ทองเกษ 

วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 56/2565 

 ลงวันท่ี 11 ตค.64



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

40 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน

พิการ งานสนับสนุนและบันทึกข้อมูล

คนพิการ ของศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์นรี แก้วเปีย นางสาวณัฏฐ์นรี แก้วเปีย 

วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 57/2565 

 ลงวันท่ี 11 ตค.64

41 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน

พิการ ด้านสังคมสงเคราะห์

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอุษณีย์ ฤทธิสนธ์ิ นางสาวอุษณีย์ ฤทธิสนธ์ิ 

วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 58/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64

42 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน

พิการ ด้านงานสนับสนุนการ

จัดบริการคนพิการของศูนย์บริการ

คนพิการ

กรุงเทพมหานคร

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงกันยา ภู่วิลัย นางสาวหน่ึงกันยา ภู่วิลัย 

วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 59/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64

43 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ด าเนินงานเจ้าหน้าท่ีประสานงาน
โครงการจัดสวัสดิการคนพิการระดับ
ชุมชน (กรุงเทพมหานคร) ประจ า
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 สาขาสายไหม

            132,000.00          132,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายขวัญชัย หลีสิน นายขวัญชัย หลีสิน วงเงินใน

การจัดจ้าง 132,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 60/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

44 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการ

เข้าถึงสิทธิคนพิการ งานสนับสนุน

การจัดสวัสดิการคนพิการ

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปรีชญาภรณ์ นิลพัตร นางสาวปรีชญาภรณ์     นิล

พัตร  วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 61/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64

45 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการ

เข้าถึงสิทธิ

คนพิการ งานสนับสนุนการจัดบริการ

คนพิการ

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณิชภัทร  สุรังสรรค์ศิริ  นางสาวณิชภัทร สุรังสรรค์

ศิริ วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 62/2565 

 ลงวันท่ี 11 ตค.64

46 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน

ของศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายเมธาสิทธิ ทองค า นายเมธาสิทธิ ทองค า วงเงิน

ในการจัดจ้าง 180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 63/2565 

 ลงวันท่ี 11 ตค.64

47 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน

ของศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร สาขาสายไหม

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอนรรฆวี เกิดสมบูรณ์ นางสาวอนรรฆวี เกิดสมบูรณ์

 วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 64/2565 

 ลงวันท่ี 11 ตค.64



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

48 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

ด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร สาขาอ้อมน้อย

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา สาระรัตน์ นางสาวนริศรา สาระรัตน์ 

วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 65/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64

49 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

ด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี คนท่ี 1

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร ช านาญแทน นางสาวนิภาพร ช านาญแทน

 วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 66/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64

50 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

ด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี คนท่ี 2

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์  สุวรรณาภรณ์  นายชัชวาลย์  สุวรรณาภรณ์

 วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 67/2565 

 ลงวันท่ี 11 ตค.64

51 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ด าเนินงานบริการพนักงานขับรถยนต์

ประจ าศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร สาขาสายไหม

            144,000.00          144,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพงษ์ ไพปัญญา  นายอรรถพงษ์ ไพปัญญา 

วงเงินในการจัดจ้าง 

144,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 68/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64

52 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 

ด าเนินงานบริการพนักงานขับรถยนต์

ประจ าศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

            144,000.00          144,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ทองอะคล้าว นายประเสริฐ  ทองอะคล้าว 

วงเงินในการจัดจ้าง 

144,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 69/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

53 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ด าเนินงานบริการพนักงานขับรถยนต์

ประจ าศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร สาขาอ้อมน้อย

            144,000.00          144,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายคุณากร โหมดอ่อน นายคุณากร โหมดอ่อน 

วงเงินในการจัดจ้าง 

144,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 70/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64

54 พ.ย.-64 จ้างเหมารถตู้ในพ้ืนท่ีพร้อมน้ ามัน

เช้ือเพลิงในการเดินทางไปราชการ

จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่

7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โดยพระคุณ ทัวร์ จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 5,800.- บาท

บริษัท โดยพระคุณ ทัวร์ จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 5,800.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 14/2565

ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 

2564

55 พ.ย.-64 เช่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

3,000,000.00 3,000,000.00 วิธี

e - bidding

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน 

จ ากัด (มหาชน)

ราคาท่ีเสนอ 2,999,969.70- 

บาท

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน

 จ ากัด (มหาชน)

ราคาท่ีเสนอ 2,998,996.- 

บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเช่าเลขท่ี 1/2565

ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 

2564

56 พ.ย.-64 จ้างจัดท าวีดิทัศน์ ในการจัดงานวัน

คนพิการสากล ประจ าปี 2564

            200,000.00          200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์โชว์ จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 200,000 บาท

บริษัท เพาเวอร์โชว์ จ ากัด 

ราคาท่ีตกลงจ้าง 200,000 

บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 22/2565 

ลว 23 พฤศจิกายน 2564

57 พ.ย.-64 จ้างผลิตหนังสืองานวันคนพิการ ใน

การจัดงานวันคนพิการสากล ประจ าปี

 2564

100,000.00            100,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี ดอท พร้ินต้ิง 

จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 100,000 

บาท

บริษัท อินฟินิต้ี ดอท พร้ินต้ิง

 จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 

100,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 19/2565 

ลว 23 พฤศจิกายน 2564

58 พ.ย.-64 จ้างจัดท าโล่และของท่ีระลึก ในการ

จัดงานวันคนพิการสากล ประจ าปี 

2564

            400,000.00          359,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แคร์ยู จ ากัด ราคาท่ี

เสนอ 359,520 บาท

บริษัท แคร์ยู จ ากัด            

   ราคาท่ีตกลงจ้าง 359,520

 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 20/2565 

ลว 23 พฤศจิกายน 2564



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

59 พ.ย.-64 จ้างบริการถอดความเสียงพูดแบบทัน

ต่อเวลาผ่านระบบส่ือสารทางไกล ใน

การจัดงานวันคนพิการสากล ประจ าปี

 2564

             45,000.00           45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ ราคา

ท่ีเสนอ 45,000 บาท

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ       

ราคาท่ีตกลงจ้าง 45,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 18/2565 

ลว 23 พฤศจิกายน 2564

60 พ.ย.-64 จ้างตกแต่งสถานท่ี ในการจัดงานวัน

คนพิการสากล ประจ าปี 2564

            500,000.00 495,410.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 

จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 495,410 

บาท

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 

จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 

495,410 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 21/2565 

ลว 23 พฤศจิกายน 2564

61 พ.ย.-64 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดงานวันคน

พิการสากล ประจ าปี 2564

             40,000.00 39,044.30          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 39,044.30 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด    

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 39,044.30 

บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2565 ลว

 23 พฤศจิกายน 2564

62 พ.ย.-64 จ้างเหมารถตู้ในพ้ืนท่ีพร้อมน้ ามัน

เช้ือเพลิงในการเดินทางไปราชการ

จังหวัดน่าน แพร่ และเชียงใหม่

             10,500.00           10,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่านฟ้า 

เซอร์วิส สมายล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่านฟ้า 

เซอร์วิส สมายล์ วงเงินในการ

ซ้ือ 10,500บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 13/2565 

ลงวันท่ี 1 พ.ย 64

63 พ.ย.-64 ซ้ือวัสดุในการอบรมนิเทศ/ติดตาม

ประเมินผลองค์กรด้านคนพิการตาม

ระบบ Coaching ประจ าปี 2565 

ผ่านระบบส่ือสารทางไกล

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รุ่น

               4,000.00             3,934.93  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 

วงเงินในการซ้ือ 3,934.93บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8/2565 

ลงวันท่ี 11 พ.ย 64



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

64 พ.ย.-64 จ้างจัดงานแถลงจ้างจัดงานแถลงข่าว

การเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ศักยภาพของคนพิการ เพ่ือส่งเสริม

อาชีพและการมีงานท าด้านการ

จัดเตรียมข้อมูลส าหรับพัฒนา

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) FUTURE OF 

WORK : อนาคต และโอกาสในการ

ท างานของคนพิการไทย ในทศวรรษ

หน้า 

            350,000.00          349,890.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไทย แซนแนล 

จ ากัด

บริษัท ไทย ไทย แซนแนล 

จ ากัด วงเงินในการซ้อ 

349,890.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 15/2565 

ลงวันท่ี 12 พ.ย 64

65 พ.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน 7กต 1075 

กรุงเทพมหานคร

4,512.19 4,512.19 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิคไทย มอเตอร์

สปอร์ตส์ จ ากัด

บริษัท แปซิฟิคไทย มอเตอร์

สปอร์ตส์ จ ากัด                

 ราคาท่ีเสนอ 4,512.19 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 16/2565 ลง

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 

2564

66 พ.ย.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮง - 9004 

กรุงเทพมหานคร

8,307.48               8,307.48            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด  ราคาท่ีเสนอ 

8,307.48 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 17/2565 ลง

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 

2564

67 พ.ย.-64 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนท า

ความสะอาดอาคารส านักงาน 

ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 10 เดือน

 (เดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 

2565)

2,000,000.00         2,000,000.00      
 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท สยามนคร  จ ากัด 

จ านวนเงิน 1,077,000.- บาท

บริษัท สยามนคร  จ ากัด     

ราคาท่ีเสนอ 1,077,000.- 

บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้าง เลขท่ี 1/2565

 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 

2564



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

68 พ.ย.-64 จ้างเหมาพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย จ านวน 8 คน ประจ าปี

งบประมาณ 2565 จ านวน 10 เดือน 

(ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2564 - 30 

กันยายน 2565)

1,761,700.00         1,691,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์สงเคราะห์

ทหารผ่านศึก

เงิน 1,691,400.00 บาท

องค์การสงเคราะห์สงเคราะห์

ทหารผ่านศึก

ราคาท่ีเสนอ 1,691,400.00 

บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 2/2565

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 

2564

69 ธ.ค.-64 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับ

รถยนต์ราชการของ พก. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 10 

เดือน (ธันวาคม 2564 - กันยายน 

2565) ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         2,359,000.00 2,359,000.00  วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพ

พลาย จ ากัด  2,160,223.-บาท

บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพ

พลาย จ ากัด  2,160,223.-

บาท

 ราคาต่ าสุด    สัญญาเลขท่ี 3/2565   

 ลงวันท่ี 30 พ.ย. 64

70 ธ.ค.-64 จ้างท าตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                8,000.00             7,639.80  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เทพเพ็ญวานิสย์        

7,639.80 บาท

หจก. เทพเพ็ญวานิสย์         

  7,639.80 บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 34/2565 

    ลงวันท่ี 20 ธ.ค. 64

71 ธ.ค.-64 จ้างท าใบรับรององค์กรท่ีผ่านการ

รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

หรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการแก่คน

พิการ พร้อมปกผ้าไหม

             15,000.00           15,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด วงเงิน

ในการจ้าง 15,000.-บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 29/2565

 ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 64

72 ธ.ค.-64 จ้างท าตรายาง กลุ่มตรวจสอบภายใน                4,307.40             4,307.40  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา

นิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์ วงเงินในการจ้าง 

4,301.40.-บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 32/2565

 ลงวันท่ี 17 ธ.ค. 64

73 ธ.ค.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน สจ - 4027 

กรุงเทพมหานคร

24,000.00 23,935.90 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ ราคาท่ีเสนอ 

23,935.90 บาท

อู่วงศกรยนต์ ราคาท่ีเสนอ 

23,935.90 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 33/2565

      ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 64



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

74 ธ.ค.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน 4934 

กรุงเทพมหานคร

20,000.00             17,200.04 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ17,200.04 บาท

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 

จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

17,200.04 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 37/2565

      ลงวันท่ี  24 ธ.ค. 64

75 ธ.ค.-64 จ้างจัดท าตรายาง              19,600.00 19,527.50          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด

 จ ากัด ราคา 19,527.50 บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท

รด จ ากัด ราคา 19,527.50 

บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 28/2565      

ลงวันท่ี  3 ธ.ค. 64

76 ธ.ค.-64 จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพล่ามภาษามือชุมชน

            300,000.00          299,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกยูร  วงศ์ก้อม

ราคาท่ีเสนอ 299,000.-บาท

นางสาวเกยูร  วงศ์ก้อม

วงเงินในการจ้าง

299,000.00.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 26/2565

ลงวันท่ี 1 ธ.ค. 64

77 ธ.ค.-64 จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 60 ปี กรม

ประชาสงเคราะห์

20,600.00             20,545.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีกรุ๊ปเอ็นจิ

เนียร่ิง จ านวนเงิน 20,545.- 

บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีกรุ๊ปเอ็น

จิเนียร่ิง จ านวนเงิน 20,545.-

 บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 36/2565

 ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 64

78 ธ.ค.-64 จ้างซ่อมแซมปล๊ักไฟ สายไฟ บริเวณ

ด้านหลังอาคาร 60 ปี กรม

ประชาสงเคราะห์ และกระจก

ด้านหน้ากลุ่มอ านวยการ

3,600.00               3,531.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด จ านวนเงิน 3,531.-

 บาท

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด จ านวนเงิน 3,531.-

 บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 35/2565

 ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 64

79 ธ.ค.-64 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กลุ่มการคลัง และ

กลุ่มอ านวยการ

13,700.00             13,679.95           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด จ านวนเงิน 

13,679.95.- บาท

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด จ านวนเงิน 

13,679.95.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 38/2565

 ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 64

80 ธ.ค.-64 ซ้ือชุดตรวดโควิด-19 Antigen Test 

Kit

30,000.00 29,400.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด จ านวนเงิน 

29,400.- บาท

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด จ านวนเงิน 

29400.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 10/2565

 ลงวันท่ี 29 ธ.ค. 64

81 ม.ค.-65 ซ้ือ้ือชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test

 Kit

             50,000.00 49,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

49,000.- บาท

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

49,000.- บาท

 ราคาต่ าสุด   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2565

    ลงวันท่ี 7 มกราคม 

2565



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

82 ม.ค.-65 ซ้ือบัตรประจ าตัวคนพิการแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

         2,000,000.00 1,872,500.-บาท โดยวิธี

e - bidding

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง

 ฟอร์ม จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 1,588,950.- บาท

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง

 ฟอร์ม จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 1,583,600.- 

บาท

 มีคุณสมบัติ

และข้อเสนอ

ทางด้านเทคนิค

ถูกต้อง

สัญญาซ้ือเลขท่ี 2/2565

ลงวันท่ี 5 มกราคม 2565

83 ม.ค.-65 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ

ภายในศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพ

มหาคร

17,000.00             16,804.35           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด จ านวนเงิน 

16,804.35 บาท

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด จ านวนเงิน 

16,804.35 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 40/2565

 ลงวันท่ี 31 มกราคม 

2565

84 ก.พ.-65 จ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ฉบับท่ี

 6 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         2,000,000.00 2,000,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

                         

2,000,000 บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     

                          

2,000,000 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

สัญญาเลขท่ี 1/2565      

 ลว. 8 ก.พ. 2565

85 ก.พ.-65 จ้างผลิตเอกสารประกอบการออก

บัตรประจ าตัวคนพิการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         1,200,000.00       1,200,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ ากัด        

                               

1,175,000 บาท

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ ากัด       

                                

1,175,000 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

สัญญาเลขท่ี 5/2565      

 ลว. 21 ก.พ. 2565

86 ก.พ.-65 จ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการกรม พก. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            300,000.00          300,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

                            

300,000 บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     

                             

300,000 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

สัญญาเลขท่ี 2/2565      

  ลว. 24 ก.พ. 2565

87 ก.พ.-65 จ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐาน

องค์กรเพ่ือต่ออายุมาตรฐานองค์กร

ด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดท่ี

ให้บริการแก่คนพิการ ประจ าปี 2565

         2,100,000.00       2,100,000.00  วิธี E-bidding อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

                    2,095,000 

บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

                    2,095,000 

บาท

 มีคุณสมบัติ

และข้อเสนอ

ทางด้านเทคนิค

ถูกต้องและมีผู้

เสนอราคาเพียง

รายเดียว

สัญญาจ้าง เลขท่ี 4/2565

ลว. 8 ก.พ.2565



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

88 ก.พ.-65 จ้างออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้

ออนไลน์   หลักสูตรการขายของ

ออนไลน์ (E-commerce)

            460,000.00          457,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

เดอะ ไกด์ไลท์

                        457,000

 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

เดอะ ไกด์ไลท์

                        457,000

 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 43/2565

ลว. 15 ก.พ.65

89 ก.พ.-65 ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์             400,000.00          379,913.04  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์

168 เทรดด้ิง

                   379,913.04 

บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์

168 เทรดด้ิง

                   379,913.04

 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 12/2565

ลว. 11 ก.พ.2565

90 ก.พ.-65 จ้างจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การ
ใช้งานแอปพลิเคชันบัตรประจ าตัวคน
พิการดิจิทัล

             72,000.00           72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา

นิสย์                          

72,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์                          

72,000 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 49/2565

 ลว. 25 ก.พ. 2565

91 ก.พ.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์การประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

50,000.00             49,936.90          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด     

                          

49,936.90 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด    

                           

49,936.90 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 13/2565

 ลว. 28 ก.พ. 2565

92 ก.พ.-65 จ้างจัดท าป้ายช่ือผู้อ านวยการกอง

ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

2,700.00               2,675.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด     

                                

2,675 บาท

บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด    

                                 

2,675 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 46/2565

ลว. 21 ก.พ. 2565

93 ก.พ.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท่ี

ปรึกษา ช้ัน 3

1,650.00               1,605.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด

 จ ากัด                            

                                 

1,605 บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท

รด จ ากัด                        

                                   

  1,605 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 47/2565

ลว. 21 ก.พ. 2565



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

94 ก.พ.-65 จ้างซ่อมแซมห้องน้ ากองคุ้มครอง

สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

7,000.00               6,773.10             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด  

                                   

  6,773.10 บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด  

                                   

  6,773.10 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 42/2565

ลว. 11 ก.พ. 2565

95 ก.พ.-65 จ้างจัดพิมพ์แผนปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

             30,000.00 30,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา

นิสย์

                      30,000 

บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์

                        30,000 

บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 50/2565

ลว. 25 ก.พ. 2565

96 ก.พ.-65 จ้างพัฒนาระบบการย่ืนค าขอและการ

ให้บริการออกบัตรประจ าตัว

คนพิการด้วยระบบออนไลน์แบบ 

One Stop Services และการพัฒนา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านคน

พิการ

         5,690,000.00 5,678,000.00      วิธี e - bidding ธุรกิจค้าร่วม เฟเวอร์ริท-อีซ่ี 

พลัส

                   5,590,000 

บาท

ธุรกิจค้าร่วม เฟเวอร์ริท-อีซ่ี 

พลัส

                   5,590,000 

บาท

 มีคุณสมบัติ

และข้อเสนอ

ทางด้านเทคนิค

ถูกต้องและมีผู้

เสนอราคาเพียง

รายเดียว

สัญญาจ้าง เลขท่ี 6/2565

ลว. 28 ก.พ. 2565

97 ก.พ.-65 ซ้ือวัสดุในการอบรมนิเทศ/ติดตาม

ประเมินผลองค์กรด้านคนพิการตาม

ระบบ Coaching ประจ าปี 2565 

ผ่านระบบส่ือทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ 

รุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 จ านวน 2 รุ่น

4,000.00               3,841.30            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด     

                            

3,841.30 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด    

                             

3,841.30 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 14/2565

 ลว. 28 ก.พ. 2565

98 ก.พ.-65 จ้างท าตรายาง ของกองส่งเสริมสิทธิ

และสวัสดิการคนพิการ

10,000.00             4,857.80            วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168                          

4,857.80  บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168                          

4,857.80  บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 41/2565

ลว.11 ก.พ. 2565



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

99 ก.พ.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮต - 7595 

กรุงเทพมหานคร

             13,000.00           12,978.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด                         

12,978.03 บาท

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด                         

12,978.03 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 44/2565

ลว. 21 ก.พ.2565

100 ก.พ.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน กง 5865 ปทุมธานี

9,300.00                           9,159.20 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วศกรยนต์                     

                             

9,159.20 บาท

อู่วศกรยนต์                     

                             

9,159.20 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 45/2565

 ลว. 21 ก.พ. 2565

101 ก.พ.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮฐ - 4936 

กรุงเทพมหานคร

6,700.00                           6,694.13 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด

                            

6,694.13 บาท

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 

จ ากัด                           

 6,694.13 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 48/2565

 ลว. 23 ก.พ. 2565

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

               2,500.00             2,418.20 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา

นิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 53/2565 

  ลว 3 มี.ค. 2565

2,418.20 2,418.20

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

90,000.00             74,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา

นิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 58/2565 

 ลว 10 มี.ค.2565

74,000.00 74,000.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

104 มี.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศกลุ่ม

บริหารทรัพยากรบุคคล

               3,800.00 3,745.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส  

       ซัพพลาย เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 

 ซัพพลาย เซอร์วิส

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 60/2565 

ลว 16 มี.ค. 2565

3,745.00 3,745.00

105 มี.ค.-65 จ้างท าแผ่นป้ายช่ือผู้อ านวยการกลุ่ม

พัฒนาระบบบริหาร

               3,000.00 1,605.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา

นิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 54/2565 

ลว.  3 มี.ค.65

1605.00 1605.00

106 มี.ค.-65 จ้างท าตรายางของกลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร

               1,000.00               299.60  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168        เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168        เทรดด้ิง

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 55/2565 

ลว. 3 มี.ค.65

                          299.60                           299.60

107 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 าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2565 

ลว 10 มี.ค. 2565

                        5,906.40                        5,906.40

108 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 าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 51/2565 

  ลว 1 มี.ค.65

17,976.00 17,976.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

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

Kit (ATK)

65,000.00             62,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด

 จ ากัด

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2565  

  ลว 23 มี.ค.65

62,000.00                      62,000.00                      

110 มี.ค.-65 ซ้ือวัสดุส านักงานและหมึกปร้ินเตอร์

ของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและ

พัฒนาคนพิการ

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

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/2565  

 ลว 31 มี.ค.65

299,998.04                     299,998.04                    

111 มี.ค.-65
จ้างซ่อมอุปกรณ์เต้าเสียบสายส่ือสาร

อินเตอร์เน็ตหมายเลข 46 สายไฟ และ

เต้าเสียบปล๊ักไฟ

5,000.00               4,916.65             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ดี         เวลลอปเมนท์

 จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 52/2565 

ลว. 3 มี.ค.65

4,916.65                        4,916.65                       

112 มี.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 9,500.00               9,416.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 

ซัพพลาย เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 

ซัพพลาย เซอร์วิส

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 56/2565 

ลว.  7 มี.ค.65

9,416.00                        9,416.00                       

113 มี.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ กลุ่มงานพัสดุ

 และกลุ่มอ านวยการ

43,700.00             43,650.65           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 57/2565

ลว. 7 มี.ค. 65

43,650.65                      43,650.65                      



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

114 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 าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 59/2565

ลว. 10 มี.ค.65

8,121.30                        8,121.30                       

115 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 าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 61/2565

ลว. 18 มี.ค.65

9,095.00                        9,095.00                       

116 มี.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้อง

อธิบดี และหน้าห้องท่ีปรึกษา ช้ัน 3

10,900.00             10,871.20           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 62/2565

ลว. 28 มี.ค.65

10,871.20                      10,871.20                      

117 เม.ย.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองท ากาแฟ                1,650.00 1,605.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 65/2565 

 ลว. 18 เม.ย. 2565

1,605.00 1,605.00

118 เม.ย.-65 จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 60 ปี กรม

ประชาสงเคราะห์

             15,600.00           15,515.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีกรุ๊ป เอ็น

จิเนียร่ิง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีกรุ๊ป 

เอ็นจิเนียร่ิง

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 68/2565 

 ลว. 18 เม.ย. 2565

                      15,515.00                       15,515.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

119 เม.ย.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 

เคร่ือง

               7,500.00             7,420.45  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 72/2565 

 ลว. 28 เม.ย. 2565

                        7,420.45                        7,420.45

120 เม.ย.-65

จ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ภายใน

ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
7,900.00               7,811.00             วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 66/2565

 ลว. 18 เม.ย. 2565

7,811.00                        7,811.00                       

121 เม.ย.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์กลุ่มบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

11,900.00             11,818.15           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 67/2565 

ลว. 18 เม.ย. 2565

11,818.15                      11,818.15                      

122 เม.ย.-65 จ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 2,000.00               1,637.10             วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168 เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168 เทรดด้ิง

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 69/2565 

ลว. 18 เม.ย. 2565

1,637.10                        1,637.10                       

123 เม.ย.-65 ซ้ือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์และจัดซ้ือหมึก

ส าหรับเคร่ืองพิมพ์บัตรประจ าตัว

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

32,000.00             31,030.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง

 ฟอร์ม จ ากัด

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง

 ฟอร์ม จ ากัด
 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 19/2565

 ลงวันท่ี 26เมษายน 2565

31,030.00                      31,030.00                      



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

124 เม.ย.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮจ - 8375 

กรุงเทพมหานคร

32,000.00 31,729.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าเลขท่ี 70/2565 

ลว. 21 เม.ย. 2565

31,729.80 31,729.80

125 เม.ย.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน  ฮต - 7596 

ปทุมธานี

9,500.00               9,488.76 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 71/2565 

ลว. 25 เม.ย. 2565

9,488.76                        9,488.76                       

126 เม.ย.-65 ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วย

คนพิการระดับพ้ืนฐาน พ.ศ. 2555 

ผ่านระบบส่ือทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ 

รุ่นท่ี 4-9 จ านวน 6 รุ่น

             12,000.00 11,984.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/2565 

ลว. 18 เม.ย. 2565

11,984.00                      11,984.00                      

127 พ.ค.-65 จ้างจัดท าข้อมูลและแนวทางการ

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการจาก

การถูกแสวงประโยชน์การใช้ความ

รุนแรงและการล่วงละเมิดของ

ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

            100,000.00 100,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐการต์  โนรี นางสาวณัฐการต์  โนรี  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 75/2565 

 ลว. 9 พ.ค. 2565

                     100,000.00                     100,000.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

128 พ.ค.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ

บรมราชินี

             32,500.00           32,390.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ร้านบางกอก ไอที 99  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2565 

 ลว. 20 พ.ค. 2565

                      32,390.00                       32,390.00

129 พ.ค.-65 จ้างแปลตัวช้ีวัดสิทธิมนุษยชนส าหรับ

อนุสัญญาว่าด้วยคนพิการและ

ด าเนินการตรวจทานรายงานฉบับ

แปลภาษาไทย

            133,000.00 133,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสว่าง ศรีสม นายสว่าง ศรีสม  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 76/2565 

  ลว.11 พ.ค.2565

                     133,000.00                     133,000.00

130 พ.ค.-65 จ้างจัดท าหลักสูตรอบรมการเสริมพลัง

เชิงยุทธศาสตร์ (จอมยุทธ์)

            500,000.00          470,800.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จ ากัด บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 77/2565 

ลว.11 พ.ค.2565

                     470,800.00                     470,800.00

131 พ.ค.-65 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม                3,000.00             3,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์      กิจทวีทรัพย์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 84/2565 

  ลว.19 พ.ค. 2565

                        3,000.00                        3,000.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

132 พ.ค.-65 สัญญาจ้างท่ีปรึกษาติดตาม

ประเมินผลแผนการจัดการภัยพิบัติ

ส าหรับคนพิการ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560

 - 2564 (ระยะส้ินสุดแผน)

            500,000.00          500,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

สัญญาเลขท่ี 3/2565     

 ลว. 2 พ.ค. 2565

                     500,000.00                     500,000.00

133 พ.ค.-65 จ้างท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ี

เป็นล่ามภาษามือ

             60,000.00 60,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 73/2565

ลว. 3 พ.ค. 2565

                      60,000.00                       60,000.00

134 พ.ค.-65 จ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ และ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการ

ยุติธรรมแบะชุดบทเรียนล่ามใน

กระบวนการยุติธรรม

             16,920.00           16,920.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 81/2565

ลว. 18 พ.ค. 2565

                      16,920.00                       16,920.00

135 พ.ค.-65 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม

โครงการ "การฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม"

 จ านวน 4 รุ่น

               3,000.00             3,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 85/2565

ลว. 20 พ.ค. 2565

                        3,000.00                        3,000.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

136 พ.ค.-65 ซ้ือวัสดุส านักงานของศูนย์บริการคน

พิการกรุงเทพมหานคร

             83,000.00           74,920.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท

รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท

รดด้ิง

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2565

ลว. 3 พ.ค. 2565

                      74,920.00                       74,920.00

137 พ.ค.-65 ซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการจัดอบรมโครงการ 

"การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามใน

กระบวนการยุติธรรม" จ านวน 4 รุ่น

               3,740.00             3,740.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท

รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท

รดด้ิง

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2565

ลว. 20 พ.ค. 2565

                        3,740.00                        3,740.00

138 พ.ค.-65 จ้างท าตรายางส าหรับใช้ในกอง
คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

               3,100.00             3,081.60  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา

นิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 78/2565 

    ลว 17 พ.ค. 2565

                        3,081.60                        3,081.60

139 พ.ค.-65 จ้างท าเอกสาร ในการจัดค่ายเตรียม

ความพร้อมเยาวชนพิการไทยในการ

เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 

ประจ าปี 2565 (2022 Global IT 

Challenge for Youth with 

Disabilities)

2,800.00               2,800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนอมมินอล เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท ฟีนอมมินอล เทรดด้ิง
 จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 91/2565 

     ลว 26 พ.ค. 2565

                        2,800.00                        2,800.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

140 พ.ค.-65 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อม

ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ในการจัดค่าย

เตรียมความพร้อมเยาวชนพิการไทย

ในการเข้าร่วมการแข่งขันความท้า

ทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

สากล ประจ าปี 2565 (2022 Global 

IT Challenge for Youth with 

Disabilities)

             21,600.00           21,600.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 
ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 90/2565 

     ลว 26 พ.ค. 2565

                      21,600.00                       21,600.00

141 พ.ค.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดค่ายเตรียม
ความพร้อมเยาวชนพิการไทยในการ
เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 
ประจ าปี 2565 (2022 Global IT
 Challenge for Youth with 
Disabilities)

             20,000.00 19,999.91           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2565  

    ลว 26 พฤษภาคม 

2565

                      19,999.91                       19,999.91



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

142 พ.ค.-65 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเช่า

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการจัดค่าย

เตรียมความพร้อมเยาวชนพิการไทย

ในการเข้าร่วมการแข่งขันความท้า

ทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

สากล ประจ าปี 2565 (2022 Global 

IT Challenge for Youth with 

Disabilities)

             60,000.00 58,422.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จ ากัด บริษัทโฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2565  

    ลว 26 พ.ค. 2565

                      58,422.00                       58,422.00

143 พ.ค.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความ

ตระหนัก เร่ือง สิทธิและความเสมอ

ภาคของคนพิการกับการให้บริการ

ทางธนาคาร

             10,000.00 9,832.23             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2565  

    ลว 10 พ.ค. 2565

                        9,832.23                        9,832.23

144 พ.ค.-65 จ้างท่ีปรึกษาติดตามประเมินผล

แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี 2 

พ.ศ. 2560 – 2564 (ระยะส้ินสุดแผน)

500,000.00 500,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

สัญญาจ้างเลขท่ี 4/256 

ลว.  9 พ.ค. 2565

                     500,000.00                     500,000.00

145 พ.ค.-65 จ้างจัดท ารายงานสถานการณ์

คนพิการไทย ปี 2564

470,000.00 470,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรุณี  ล้ิมมณี นางอรุณี  ล้ิมมณี   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 82/2565

ลว. 19 พ.ค. 2565



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

                     470,000.00                     470,000.00

146 พ.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์

พร้อมอุปกรณ์ออกบัตรประจ าตัว

คนพิการ

380,000 380,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริท

ดีไซน์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริท

ดีไซน์

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 86/2565

ลว. 23 พ.ค. 2565

                     380,000.00                     380,000.00

147 พ.ค.-65 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองคุ้มครอง

สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

               5,446.30             5,446.30  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 83/2565 

ลว. 19 พ.ค. 2565

                        5,446.30                        5,446.30

148 พ.ค.-65 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 17,600.00 17,548.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 

ซัพพลาย เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 

ซัพพลาย เซอร์วิส

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 87/2565 

ลว. 24 พ.ค. 2565

17,548.00 17,548.00

149 พ.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 

จ านวน 2 เคร่ือง กองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน

               4,300.00 4,205.10  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 92/2565 

 ลว. 30 พ.ค.2565

4205.10 4205.10



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

150 พ.ค.-65

จ้างซ่อมแซมน้ าร่ัวซึมบริเวณเสา 

บันไดทางข้ึน - ลง ด้านหน้าอาคาร 60

 ปี ท่อน้ าท้ิงเคร่ืองปรับอากาศบนฝ้า

เพดานห้องประชุมเล็ก อาคาร 60ปี 

เต้ารับแลนด์กลุ่มเลขานุการ

นักบริหารห้องอธิบดี กุญแจประตูบาน

เล่ือนบานสวิงห้องอธิบดี สายแลนด์

ฝังพ้ืนห้องประชุม 60 ปี และปล๊ักไฟ

บริเวณตู้เย็น ตู้ท าน้ าร้อนน้ าเย็น 

ส านักงานเลขานุการกรม

29,400.00             29,382.20           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ดีเวล ลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ดีเวล ลอปเมนท์ จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 79/2565 

ลงลว. 18 พ.ค. 2565

29382.20 29382.20

151 พ.ค.-65 จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 60 ปี กรม

ประชาสงเคราะห์

17,700.00             17,655.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียร่ิง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียร่ิง

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 89/2565 

ลว. 25 พ.ค. 2565

17,655.00                      17,655.00                      

152 พ.ค.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 850 

กรุงเทพมหานคร

34,900.00 34,822.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 74/2565 

ลว. 5 พ.ค. 2565

34,822.08 34,822.08



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

153 พ.ค.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮฐ - 4934 

ปทุมธานี

4,600.00               4,564.94 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 80/2565     

ลว. 18 พ.ค. 2565

4,564.94 4,564.94

154 มิ.ย.-65 จ้างท าตรายาง ของกองยุทธศาสตร์

และแผนงาน

             10,000.00 9,758.40  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา

นิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 96/2565 

   ลว. 9 มิ.ย.2565

                        9,758.40                        9,758.40

155 มิ.ย.-65 จ้างพิมพ์รายงานประจ าปี พก. 

ประจ าปี 2564

            200,000.00          200,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา

นิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 101/2565

 ลว. 16 มิ.ย.65

                     200,000.00                     200,000.00

156 มิ.ย.-65 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดท าประเด็นการ

ขับเคล่ือนสมัชชาเครือข่ายคนพิการ

ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 2565 – 

2567)

            750,000.00          750,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

สัญญาเลขท่ี 5/2565     

 ลว 13 มิ.ย.65

                     750,000.00                     750,000.00

157 มิ.ย.-65 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการช้ีแจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

31,200.-บาท 31,107.58 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 105/2565

ลว. 24 มิ.ย.65

                      31,107.58                       31,107.58



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

158 มิ.ย.-65 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ด าเนินงาน

ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ประจ าปี 2565

500,000.-บาท 499,928.61 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท

รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท

รดด้ิง

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2565

ลว. 27 มิ.ย.65

499,928.61 499,928.61

159 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กลุ่มการคลัง

             11,700.00           11,679.05  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 93/2565 

      ลว. 6 มิ.ย.65

11679.05 11679.05

160 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กอง

คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

14,000.00 13,482.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 

ซัพพลาย เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 

ซัพพลาย เซอร์วิส

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 98/2565 

 ลว. 13 มิ.ย.65

13,482 13,482

161 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กอง

ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

               2,000.00             1,926.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 107/2565

  ลว. 28 มิ.ย.65

1,926 1,926

162 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

             20,600.00 20,517.25  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 108/2565

  ลว. 28 มิ.ย.65

20,517.25 20,517.25



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

163 มิ.ย.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในโอกาส     วัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และงาน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 

พรรษา 12 สิงหาคม 2565

             61,500.00 61,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งโรจน์ 

168 เทรดด้ิง

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งโรจน์ 

168 เทรดด้ิง

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2565

ลว. 24 มิ.ย.65

                      61,400.00                       61,400.00

164 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมแซมสีผนังบ้ิวอินห้องรองอธิบดี                3,750.00                 3,745  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 94/2565 

ลงลว. 6 มิ.ย.65

                        3,745.00                        3,745.00

165 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงภายใน

ห้องควบคุมไฟฟ้าด้านหน้าอาคาร 60

 ปี

            105,000.00              104,860  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 95/2565 

  ลว. 9มิ.ย.65

                     104,860.00                     104,860.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

166 มิ.ย.-65 จ้างจัดท าป้ายช่ือ ต าแหน่ง รองอธิบดี

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ

             36,900.00               36,808  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 97/2565 

   ลว. 13 มิ.ย.65

                      36,808.00                       36,808.00

167 มิ.ย.-65 จ้างเซ็ทอัพระบบโอเปอร์เรเตอร์ 

ระบบตอบรับอัตโนมัติ และเดินสาย

เคร่ืองโทรศัพท์โอเปอเรเตอร์พร้อม

อุปกรณ์

             18,200.00               18,190  วิธีเฉพาะเจาะจง   บริษัท ไอพีเอส. เซลส์แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

  บริษัท ไอพีเอส. เซลส์แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 100/2565

 ลว. 14 มิ.ย.65

                      18,190.00                       18,190.00

168 มิ.ย.-65 จ้างท าตรายาง จ านวน 14 รายการ                4,800.00             4,740.10  วิธีเฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168 เทรดด้ิง

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168 เทรดด้ิง

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 106/2565

 ลว 24 มิ.ย. 65

                        4,740.10                        4,740.10

169 มิ.ย.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

               7,400.00             7,370.16  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 27/2565 

ลว. 17 มิ.ย.65

                        7,370.16                        7,370.16



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

170 มิ.ย.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการ

พัฒนาศักยภาพ การเตรียมความ

พร้อม และยกระดับในการพัฒนา

ทักษะให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคน

พิการ หลักสูตรการสร้างความ

ตระหนักรู้การใช้อินเทอร์เน็ต (EDC) 

ส าหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

             12,000.00 11,534.60          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30/2565

ลว. 28 มิ.ย.65

11,534.60 11,534.60

171 มิ.ย.-65 ซ้ือกระเป๋าในการฝึกอบรมการพัฒนา

ศักยภาพ การเตรียมความพร้อม และ

ยกระดับในการพัฒนาทักษะให้กับคน

พิการ และผู้ดูแลคนพิการ หลักสูตร

การสร้างความตระหนักรู้การใช้

อินเทอร์เน็ต (EDC) ส าหรับคนพิการ

และผู้ดูแลคนพิการ

             18,000.00           18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท

รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท

รดด้ิง

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 31/2565

ลว. 28 มิ.ย.65

                      18,000.00                       18,000.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

172 มิ.ย.-65 เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการ

ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ การ

เตรียมความพร้อม และยกระดับใน

การพัฒนาทักษะให้กับคนพิการ และ

ผู้ดูแลคนพิการ หลักสูตรการสร้าง

ความตระหนักรู้การใช้อินเทอร์เน็ต 

(EDC) ส าหรับคนพิการและผู้ดูแลคน

พิการ

             48,000.00           44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราช

มงคลพระนคร

 มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราช

มงคลพระนคร

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2565

ลว. 28 มิ.ย.65

                      44,000.00                       44,000.00

173 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน สจ - 4027 

กรุงเทพมหานคร

4,900.00 4,857.80 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยน์ อู่วงศกรยน์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 99/2565 

ลว. 14 มิ.ย. 65

4,857.80 4,857.80

174 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮง - 9004 

กรุงเทพมหานคร

5,500.00               5,460.21 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 102/2565

 ลว. 17 มิ.ย. 65

5,460.21 5,460.21

175 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮอ - 7392 

กรุงเทพมหานคร

6,500.00               6,460.34 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 103/2565

 ลว. 17 มิ.ย. 65

6,460.34 6,460.34



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

176 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮต - 7595 

กรุงเทพมหานคร

48,400.00             48,313.71 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 104/2565

 ลว. 22 มิ.ย. 65

                      48,313.71                       48,313.71

177 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.

 หมายเลขทะเบียน ฮอ - 7391 

กรุงเทพมหานคร

7,200.00               7,107.48 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 109/2565

 ลว. 29 มิ.ย. 65

                        7,107.48                        7,107.48

178 ก.ค.-65 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์             396,000.00 395,940.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งโรจน์ 168

 เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งโรจน์ 

168 เทรดด้ิง

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2565  

  ลว. 18 ก.ค.2565

                     395,970.00                     395,970.00

179 ก.ค.-65 ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ) จ้างเหมาเอกชน

ด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์ราชการ

 พก. (เพ่ิมเติม)

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพ

พลาย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

50,000.- บาท

บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพ

พลาย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

50,000.- บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 110/2565   

ลว. 1 ก.ค. 2565

                     200,000.00                     200,000.00

180 ก.ค.-65 จ้างท่ีปรึกษาบูรณาการความร่วมมือ

ทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

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

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

สัญญาจ้างท่ีปรึกษา 

6/2565 ลว. 12 ก.ค. 

2565

                  1,000,000.00                   1,000,000.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

181 ก.ค.-65 จ้างจัดท าชุดความรู้และนวัตกรรม

การดูแลคนพิการในสถานการณ์โรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 

19)

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

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 116/2565      

 ลว. 27 ก.ค. 2565

                     500,000.00                     500,000.00

182 ก.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเปล่ียนฝาทองเหลืองถัง

เกรอะศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร

               2,200.00             2,140.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 

แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 112/2565

   ลว. 7 ก.ค. 2565

                        2,140.00                        2,140.00

183 ก.ค.-65 จ้างท าป้ายและแผ่นพับศูนย์บริการ

คนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service for Person With 

Disabilities) ในโรงพยาบาล

            500,000.00          498,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 110/2565

 ลว. 4 ก.ค. 2565

                     498,000.00                     498,000.00

184 ก.ค.-65 จ้างเอกชนในการจัดเตรียมเปิดศูนย์

ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดลาดปลาเค้า 

พร้อมเวทีและเคร่ืองเสียง

            130,000.00          130,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูช่ันส์ 

จ ากัด

บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูช่ันส์ 

จ ากัด

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 113/2565

ลว. 22 ก.ค. 2565

                     130,000.00                     130,000.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

185 ก.ค.-65 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการสัมมนา

เร่ือง "การขับเคล่ือนการจัดส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรับคนพิการใน

ประเทศไทย ตามหลัก Universal 

Design" และผ่านระบบส่ือทางไกล

อิเล็กทรอนิกส์

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

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 114/2565

ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 

2565

                        5,850.00                        5,850.00

186 ก.ค.-65 จ้างจัดสถานท่ีในการสัมมนา เร่ือง 

"การขับเคล่ือนการจัดส่ิงอ านวยความ

สะดวกส าหรับคนพิการในประเทศ

ไทย ตามหลัก Universal Design" 

และผ่านระบบส่ือทางไกล

อิเล็กทรอนิกส์

            200,000.00          200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 

จ ากัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 

จ ากัด

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 115/2565

ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 

2565

                     200,000.00                     200,000.00

187 ก.ค.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสัมมนาเร่ือง 

"การขับเคล่ือนการจัดส่ิงอ านวยความ

สะดวกส าหรับคนพิการในประเทศ

ไทย ตามหลัก Universal Design" 

และผ่านระบบส่ือทางไกล

อิเล็กทรอนิกส์

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

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 34/2565

ลว. 25 ก.ค. 2565

                        9,210.56                        9,210.56



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

188 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมห้องน้ าชายของกอง

คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

               4,800.00             4,740.10  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 118/2565

 ลว.3 สิงหาคม 2565

4,740.10 4,740.10

189 ส.ค.-65 จ้างท าโล่เกียรติคุณและของท่ีระลึก

ส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าท่ี

เกษียณอายุราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2565

             71,300.00           71,300.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ป การช่าง ร้าน ป การช่าง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 127/2565

 ลว.11 สิงหาคม 2565

                      71,300.00                       71,300.00

190 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน จ านวน 1 

เคร่ือง

               6,500.00             6,420.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 

ซัพพลาย เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 

ซัพพลาย เซอร์วิส

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 131/2565

 ลว.16 สิงหาคม 2565

                        6,420.00                        6,420.00

191 ส.ค.-65 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์

งานบ้านงานครัว

            285,000.00          264,860.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168 เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168 เทรดด้ิง

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 40/2565 

ลว.16 สิงหาคม 2565

                     264,860.00                     264,860.00

192 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 

กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคน

พิการ

2,200.00               2,118.60  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 139/2565

 ลว.22 สิงหาคม 2565



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

2,118.60 2,118.60

193 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน จ านวน 1 

เคร่ือง

3,700.00               3,627.30  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 143/2565

 ลว.26 สิงหาคม 2565

3,627.30 3,627.30

194 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร

8,070.00               8,067.80             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 144/2565

 ลว.26 สิงหาคม 2565

8,067.80                        8,067.80                       

195 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ กองคุ้มครอง

สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

11,500.00             11,491.80           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

147/2565ลว.30 

สิงหาคม 2565

11,491.80                      11,491.80                      

196 ส.ค.-65 ซ้ือวัสดุในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การถอดบทเรียนและเพ่ิมศักยภาพ

ผู้ปฏิบัติงาน “ทีมเรามีเรา” ใน

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางสังคม

               7,000.00 7,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท

รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เท

รดด้ิง 

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2565

ลว.3 สิงหาคม 2565

7,000.00                        7,000.00                       



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

197 ส.ค.-65 จ้างจัดท าเอกสารในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการถอดบทเรียนและเพ่ิม

ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน “ทีมเรามีเรา” 

ในสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทาง

สังคม

               5,200.00 5,200.00            โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

ร้านกิจทวีทรัพย์ ร้านกิจทวีทรัพย์   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 120/2565

ลว. 3 สิงหาคม 2565

5,200.00                        5,200.00                       

198 ส.ค.-65 จ้างเหมารถขนส่งโดยสารปรับอากาศ

 50 ท่ีน่ัง พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง เพ่ือใช้

ในการเดินทางไปประชุมเชิง

ปฏิบัติการการถอดบทเรียนและเพ่ิม

ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน “ทีมเรามีเรา”

ในสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทาง

สังคม

             22,000.00 22,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป

 จ ากัด

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล 

กรุ๊ป จ ากัด

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 121/2565

ลว. 3 สิงหาคม 2565

22,000.00                      22,000.00                      

199 ส.ค.-65 จ้างจัดท าตรายางส าหรับใช้      ใน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคน

พิการ

             12,000.00 11,994.70          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา

นิสย์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์ 

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 124/2565

ลว. 8 สิงหาคม 2565

11,994.70                      11,994.70                      



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

200 ส.ค.-65 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม

คณะท างานพิจารณากล่ันกรอง

งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

คร้ังท่ี 2/2565

               2,400.00 2,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกิจทวีทรัพย์ ร้านกิจทวีทรัพย์    มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 145/2565

ลว.29 สิงหาคม 2565

2,400.00                        2,400.00                       

201 ส.ค.-65 จ้างจัดงานประชาสัมพันธ์ “โครงการ
การจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่
คนพิการท่ีไม่มีผู้ดูแล”

            400,000.00          399,859.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไทย แชนเนล 
จ ากัด

บริษัท ไทย ไทย แชนเนล 
จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 138/2565

 ลว  19 สิงหาคม 2565

                     399,859.00                     399,859.00

202 ส.ค.-65 ซ้ือวัสดุส านักงานและหมึกปร้ินเตอร์
ของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและ
พัฒนาคนพิการ

250,000.00            250,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2565 

ลว  23 สิงหาคม 2565

                     250,000.00                     250,000.00

203 ส.ค.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม

ผลการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และซักซ้อม

การขับเคล่ือนภารกิจกรม พก. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             20,000.00           19,752.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2565 

ลว  29 สิงหาคม 2565

                      19,752.20                       19,752.20



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

204 ส.ค.-65 จ้างตกแต่งสถานท่ี เพ่ือใช้ในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ลดความ

เหล่ือมล้ า  ด้วยการสร้างสังคมแห่ง

การแบ่งปันเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการและส่งมอบ Chat bot น้อง

แบ่งปัน

            150,000.00 150,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 

จ ากัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 

จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 136/2565

 ลว  17 สิงหาคม 2565

                     150,000.00                     150,000.00

205 ส.ค.-65 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพ่ือใช้ใน

การเดินทางไปราชการจังหวัดพิษณุโลก

               7,200.00 7,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อาร์.เค.

 บิสซิเนส 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อาร์.

เค. บิสซิเนส 

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 136/2565

 ลว  17 สิงหาคม 2565

                        7,200.00                        7,200.00

206 ส.ค.-65 ซ้ือรถสามล้อโยกส าหรับคนพิการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

            490,000.00          490,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิคนพิการไทย  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 3/2565

ลว. 2 สิงหาคม 2565

                     490,000.00                     490,000.00

207 ส.ค.-65 จ้างพัฒนามาตรฐานการจัดส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรับคนพิการ

            460,000.00          459,900.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายชุมเขต แสวงเจริญ นายชุมเขต  แสวงเจริญ  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 125/2565

ลว. 11 สิงหาคม 2565

                     459,900.00                     459,900.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

208 ส.ค.-65 จ้างจัดท าเอกสารในการจัดอบรม

หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ เช่ียวชาญด้าน

คนพิการ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 3 รุ่น

22,950 22,950.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 140/2565 

ลว.22 สิงหาคม 2565

22,950.00                      22,950.00                      

209 ส.ค.-65

ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแล

คนพิการและผู้สูงอายุข้ันกลาง จ านวน

 70 ช่ัวโมง (caregiver) และผ่านการ

อบรมทางไกลส่ืออิเล็กทรอนิกส์

4,654.50 4,654.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2565 

ลว.10 สิงหาคม 2565

4,654.50 4,654.50

210 ส.ค.-65 ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมหลักสูตร

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์ เช่ียวชาญด้านคน

พิการ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 3 รุ่น

             15,889.50           15,889.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 42/2565 

ลว.22 สิงหาคม 2565

                      15,889.50                       15,889.50

211 ส.ค.-65 จ้างท่ีปรึกษาบริการทางวิชาการ

จัดท าผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปี 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ

            300,000.00          300,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

สัญญาจ้างท่ีปรึกษา      

เลขท่ี 7/2565             

      ลว. 16 สิงหาคม 

2565

                     300,000.00                     300,000.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

212 ส.ค.-65 ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้

ด าเนินงานของกองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน ประจ าปี 2565

             70,000.00           68,865.20  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 41/2565  

    ลว.17 สิงหาคม 2565

                      68,865.20                       68,865.20

213 ส.ค.-65 จ้างซ่อมประตูห้องผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารทรัพยากรบุคคล

               3,250.00             3,210.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 119/2565

 ลว. 3 สิงหาคม 2565

                        3,210.00                        3,210.00

214 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมตะแกรงเหล็กฝาท่อ

ระบายน้ า บริเวณด้านหลังอาคาร 60

 ปี กรมประชาสงเคราะห์

             24,900.00           24,824.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 123/2565

 ลว. 4 สิงหาคม 2565

                      24,824.00                       24,824.00

215 ส.ค.-65  จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 

(Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ

ขนาด A3 กลุ่มการคลัง

               1,100.00             1,070.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 128/2565

 ลว. 11 สิงหาคม 2565

                        1,070.00                        1,070.00

216 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 60 ปี กรม

ประชาสงเคราะห์

            120,000.00          110,745.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียร่ิง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียร่ิง

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 129/2565

 ลว.15 สิงหาคม 2565

                     110,745.00                     110,745.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

217 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

ขาว - ด า ห้องท่ีปรึกษา ช้ัน 3

               1,100.00             1,070.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 130/2565

 ลว. 15 สิงหาคม 2565

                        1,070.00                        1,070.00

218 ส.ค.-65 จ้างติดต้ังท่อน้ ายาของ

เคร่ืองปรับอากาศกองคุ้มครองสวัสดิ

ภาพและพัฒนาคนพิการ และกอง

ยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ิมเติม

               9,100.00             9,041.50  วิธีเฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส

 ซัพพลาย เซอร์วิส

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส

 ซัพพลาย เซอร์วิส

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 133/2565

 ลว. 16 สิงหาคม 2565

                        9,041.50                        9,041.50

219 ส.ค.-65 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 5 เคร่ือง             275,300.00          261,080.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส

 ซัพพลาย เซอร์วิส

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส

 ซัพพลาย เซอร์วิส

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 36/2565 

ลว. 3 สิงหาคม 2565

                     261,080.00                     261,080.00

220 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ภายใน

อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

             13,400.00           13,375.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 137/2565

 ลว. 19 สิงหาคม 2565

                      13,375.00                       13,375.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

221 ส.ค.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน   สจ - 4027 

กรุงเทพมหานคร

35,600.00 35,524.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 117/2565

 ลว. 2 สิงหาคม 2565

35,524.00 35,524.00

222 ส.ค.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน   ฮง - 9004 

กรุงเทพมหานคร

32,700.00 32,632.86 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 132/2565

 ลว. 16 สิงหาคม. 2565

32,632.86 32,632.86

223 ส.ค.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน   ฮล - 6814 

กรุงเทพมหานคร

21,900.00 21,886.72 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 134/2565

 ลว. 17สิงหาคม 2565

21,886.72 21,886.72

224 ส.ค.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน  ฌอ - 2330 

กรุงเทพมหานคร

23,010.00 23,006.51 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 142/2565

 ลว. 25 สิงหาคม 2565

23,006.51 23,006.51

225 ส.ค.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน    กง 5865 

ปทุมธานี

30,300.00 30,281.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 146/2565

 ลว. 30 สิงหาคม 2565

30,281.00 30,281.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

226 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุงานบ้าน

งานครัว

            189,840.00          189,360.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 52/2565 

 ลว. 22 กันยายน 2565

189,360.00 189,360.00

227 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์             270,000.00          269,530.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ร้านบางกอก ไอที 99 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 53/2565 

 ลว. 22 กันยายน 2565

269,530.00 269,530.00

228 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์             450,000.00          449,375.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอที ซะพพลาย สโตร์ ร้านไอที ซัพพลาย สโตร์ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 59/2565 

 ลว. 27 กันยายน 2565

449,375.00 449,375.00

229 ก.ย.-65 จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
โครงการ Special Care บริการล้าง
แอร์ท่ีใส่ใจโดยคนพิการทางการได้ยิน
หรือส่ือความหมาย

            500,000.00          496,694.00 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทย ไทย แชนเนล จ ากัด บริษัท ไทย ไทย แชนเนล จ ากัด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

158/2565 ลว. 8 

กันยายน 2565

                     496,694.00                     496,694.00

230 ก.ย.-65 จ้างด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิแผนแม่บท

อาเซียน พ.ศ. 2568 เพ่ือบูรณาการ

สิทธิคนพิการระยะคร่ึงแผน (พ.ศ. 

2561 - 2564) ของประเทศไทย

280,000.00            280,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสโรทร ม่วงเกล้ียง นางสโรทร ม่วงเกล้ียง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 148/2565

 ลว. 1 กันยายน 2565

                     280,000.00                     280,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

231 ก.ย.-65 จ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์การ

คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

             12,000.00           10,272.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

173/2565 ลว. 21 

กันยายน 2565

                      10,272.00                       10,272.00

232 ก.ย.-65 ซ้ือโปรแกรมลิขสิทธ์ิ ส าหรับใช้กับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประชาสัมพันธ์ Apple รุ่น iMac 

พร้อมติดต้ัง

            120,000.00          120,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168 เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168 เทรดด้ิง

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 49/256  

ลว. 19 กันยายน 2565

 120,000.00  120,000.00

233 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุส าหรับงานประชาสัมพันธ์              45,000.00           44,300.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ร้านบางกอก ไอที 99 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 50/2565

 ลว.19 กันยายน

                      44,300.00                       44,300.00

234 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุส านักงาน และวัสดุไฟฟ้าและ

วิทยุ

            140,000.00          138,930.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ร้านบางกอก ไอที 99 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 58/2565

 ลว. 27 กันยายน 2565

 138,930.00  138,930.00

235 ก.ย.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน จ านวน 1 เคร่ือง

12,900.00             12,893.50           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 166/2565

 13กันยายน 2565

12,893.50                      12,893.50                      

236 ก.ย.-65 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน 2 

รายการ

8,700.00               8,602.80             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เท

รด จ ากัด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 165/2565

 13กันยายน 2565

8,602.80                        8,602.80                       

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

237 ก.ย.-65 จ้างเหมารถขนส่งโดยสารปรับอากาศ

50 ท่ีน่ัง เพ่ือใช้ในการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ "เหลียวหลัง แลหน้า จาก

นโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือการเข้าถึง

สิทธิคนพิการ"

81,000.00 81,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปักษิณ

ชัชวาลย์ ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปักษิณ

ชัชวาลย์ ทราเวล

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 163/2565

ลว. 13 กันยายน 2565

81,000.00 81,000.00

238 ก.ย.-65 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพ่ือใช้

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

"เหลียวหลัง แลหน้า จากนโยบายสู่

การปฏิบัติเพ่ือการเข้าถึงสิทธิคนพิการ"

21,600.00 21,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อาร์.เค

 บิสซิเนส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อาร์.เค

 บิสซิเนส

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 164/2565

ลว. 13 กันยายน 2565

                      21,600.00                       21,600.00

239 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เหลียวหลัง 

แลหน้า จากนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือ

การเข้าถึงสิทธิคนพิการ"

40,000.00 39,256.16          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2565

ลงวันท่ี 13 กันยายน 

2565

                      39,256.16                       39,256.16

240 ก.ย.-65 จ้างท าเอกสารในการประชุม

เชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 

(จอมยุทธ์)

10,880.00 10,880.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกิจทวีทรัพย์ ร้านกิจทวีทรัพย์   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 169/2565

ลว. 16 กันยายน 2565

10,880.00                      10,880.00                      

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

241 ก.ย.-65 ซ้ือกระเป๋าและวัสดุในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 

(จอมยุทธ์)

25,600.00 25,592.56          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกิจทวีทรัพย์ ร้านกิจทวีทรัพย์   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 48/2565

ลว. 16 กันยายน 2565

25,592.56                      25,592.56                      

242 ก.ย.-65 จ้างเหมารถขนส่งโดยสารปรับอากาศ

 50 ท่ีน่ังและรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือใช้

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทิศ

ทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการกรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการสู่องค์กรแห่งความส าเร็จ

58,800.00 58,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 

ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 

ทัวร์

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 170/2565

ลว. 19 กันยายน 2565

58,800.00                      58,800.00                      

243 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทาง

การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการสู่องค์กรแห่งความส าเร็จ

26,000.00 25,991.37          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 51/2565

ลว. 19 กันยายน 2565

25,991.37                      25,991.37                      

244 ก.ย.-65 จ้างจัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2566 - 2570) และ

ส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

350,000.00 300,349.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อารีรัตน์การพิมพ์ จ ากัด บริษัท อารีรัตน์การพิมพ์ 

จ ากัด

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 174/2565

ลว. 22 กันยายน 2565



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

300,349.00                     300,349.00                    

245 ก.ย.-65 จ้างจัดกิจกรรมของกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้

โครงการ “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้าง

โอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

500,000.00 497,015.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 175/2565

ลงวันท่ี 26 กันยายน 

2565

497,015.00                     497,015.00                    

246 ก.ย.-65 ซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือน 2 ช้ัน                4,180.00             4,173.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิงห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 55/2565

 ลว. 23 กันยายน 2565

                        4,173.00                        4,173.00

247 ก.ย.-65 จ้างเอกชนในการตกแต่งสถานท่ีเปิด

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนเคหะบาง

บัวและการประชมแลกเปล่ียนการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิ

และสวัสดิการของประชาชนและกลุ่ม

คนเปราะบางในชุมชน เขตหลักส่ี 

กรุงเทพฯ

            150,000.00 150,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท อีเว้น เทค โซลูช่ันส์ 

จ ากัด

บริษัท อีเว้น เทค โซลูช่ันส์ 

จ ากัด

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

149/2565 

ลว. 2 กันยายน 2565

150,000.00                     150,000.00                    

248 ก.ย.-65 จ้างเอกชนในการจัดกิจกรรมโครงการ

สร้างสุขเพ่ือคนพิการในรูปแบบหน่วย

บริการเคล่ือนท่ี Mobile Unit

500,000 481,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 

จ ากัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 

จ ากัด

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

157/2565 

ลว. 7 กันยายน 2565



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

481,400.00 481,400.00

249 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพ่ือใช้ใน

การเดินทางไปจัดกิจกรรมสร้างสุข

เพ่ือคนพิการในรูปแบบหน่วยบริการ

เคล่ือนท่ี Mobile Unit

10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อาร์.เค

 บิสซิเนส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อาร์.เค

 บิสซิเนส

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

156/2565 

ลว. 6 กันยายน 2565

10,800.00 10,800.00

250 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุส านักงานของศูนย์บริการคน

พิการกรุงเทพมหานคร

             42,880.00           42,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 45/2565 

ลว. 12 กันยายน 2565

                      42,880.00                       42,880.00

251 ก.ย.-65 ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์             340,000.00 339,883.36 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168 เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168 เทรดด้ิง

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 47/2565 

ลว. 13 กันยายน 2565

339,883.36 339,883.36

252 ก.ย.-65 ซ้ือกล่องใส่เอกสาร              33,705.00           33,705.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี

ก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 57/2565 

ลว. 27 กันยายน 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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

253 ก.ย.-65 จ้างรถขนส่งโดยสารปรับอากาศ 50 

ท่ีน่ัง เพ่ือใช้ในการเดินทางไปประชุม

เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใน

การด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

และเสริมสร้าง Teamwork

             46,000.00           46,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล 

กรุ๊ป จ ากัด

 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล 

กรุ๊ป จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

154/2565 ลว. 6 

กันยายน 2565

                      46,000.00                       46,000.00

254 ก.ย.-65 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพ่ือใช้ใน

การเดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 และเสริมสร้าง 

Teamwork

               7,200.00             7,200.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อาร์.เค

 บิสซิเนส

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อาร์.

เค บิสซิเนส

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

155/2565 ลว. 6 

กันยายน 2565

                        7,200.00                        7,200.00

255 จ้างซ่อมแซมห้องน้ าหญิงและห้องน้ า

ชายของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและ

พัฒนาคนพิการ

             12,626.00           12,626.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

162/2565 ลว. 12 

กันยายน 2565

                      12,626.00                       12,626.00

256 ก.ย.-65 จ้างซ่อมเปล่ียนสายแลนห้อง

ปฏิบัติงานกองส่งเสริมสิทธิและ

สวัสดิการคนพิการ

               9,800.00             9,769.10  วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

171/2565 ลว. 19 

กันยายน 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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

257 ก.ย.-65 จ้างซ่อมน้ าร่ัวซึมภายนอกอาคาร 60 

ปี กรมประชาสงเคราะห์

             10,100.00           10,037.60  วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

172/2565 ลว.19 

กันยายน 2565

                      10,037.60                       10,037.60

258 ก.ย.-65 ซ้ืออุปกรณ์บันทึกภาพแบบดิจิทัล 

แบบ 32 ช่อง ส าหรับใช้กับกล้อง

วงจรปิด

             24,610.00           24,610.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168 เทรดด้ิง

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 

168 เทรดด้ิง

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 54/2565

 ลว. 23 กันยายน 2565

                      24,610.00                       24,610.00

259 ก.ย.-65 ซ้ือเคร่ืองพร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติ             235,400.00          235,400.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอพีเอส.เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

 บริษัท ไอพีเอส.เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 56/2565

 ลว. 23 กันยายน 2565

                     235,400.00                     235,400.00

260 ก.ย.-65 จ้างย้ายเสาและสายไฟฟ้าภายใน

บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้าน

ราชวิถี

            183,840.00          183,480.00  วิธีเฉพาะเจาะจง การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

หนังสือข้อตกลง           

    ท่ี พม 0701/5355    

      ลว. 16 กันยายน 

2565

                     183,480.00                     183,480.00

261 ก.ย.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน ฮฐ - 4936 

กรุงเทพมหานคร

26,500.00 26,474.44 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

150/2565 ลว. 2 

กันยายน 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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

262 ก.ย.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน ฌอ - 2328 

กรุงเทพมหานคร

37,600.00 37,545.87 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

151/2565 ลว. 6 

กันยายน 2565

37,545.87 37,545.87

263 ก.ย.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน ฮข - 7473 

กรุงเทพมหานคร

37,600.00 37,540.95 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

152/2565 ลว. 6 

กันยายน 2565

37,540.95 37,540.95

264 ก.ย.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน ฮต - 7596 

กรุงเทพมหานคร

51,100.00 51,072.44 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

153/2565 ลว. 6 

กันยายน 2565

51,072.44 51,072.44

265 ก.ย.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน ฮจ - 436 

กรุงเทพมหานคร

16,400.00 16,387.16 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

160/2565 ลว. 9 

กันยายน 2565

16,387.16 16,387.16

266 ก.ย.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน            ฮฉ -

 850 กรุงเทพมหานคร

7,400.00 7,325.34 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

161/2565 ลว. 12 

กันยายน 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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

267 ก.ย.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน           ฮต -

 7595 กรุงเทพมหานคร

12,800.00 12,783.65 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 168/2565      

 ลว. 15 กันยายน 2565

12,783.65 12,783.65

268 ก.ย.-65 ค่าจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการมอบรางวัล "ผู้เสียสละเพ่ือ

สังคม" ด้านคนพิการ

500,000.00            497,764.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ใจบุญ จ ากัด บริษัท ใจบุญ จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

159/2565 ลว. 8 

กันยายน 2565

497,764.00                     497,764.00


