
ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 ก.พ.-65 จ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ฉบับ

ท่ี 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 าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

สัญญาเลขท่ี 1/2565       

ลว. 8 ก.พ. 2565

2 ก.พ.-65 จ้างผลิตเอกสารประกอบการออก

บัตรประจ าตัวคนพิการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

       1,200,000.00       1,200,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด                     

                  1,175,000 บาท

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด                      

                 1,175,000 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

สัญญาเลขท่ี 5/2565       

ลว. 21 ก.พ. 2565

3 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 าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

สัญญาเลขท่ี 2/2565        

ลว. 24 ก.พ. 2565

4 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

5 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 าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 43/2565

ลว. 15 ก.พ.65

6 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 าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 12/2565

ลว. 11 ก.พ.2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน กุมภำพันธ์ 2565
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เดือน กุมภำพันธ์ 2565

7 ก.พ.-65 จ้างจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การ
ใช้งานแอปพลิเคชันบัตรประจ าตัว
คนพิการดิจิทัล

           72,000.00           72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์   

                       72,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์    

                      72,000 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 49/2565 

ลว. 25 ก.พ. 2565

8 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 าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 13/2565 

ลว. 28 ก.พ. 2565

9 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 าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 46/2565

ลว. 21 ก.พ. 2565

10 ก.พ.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท่ี

ปรึกษา ช้ัน 3

1,650.00            1,605.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด

                                            

                 1,605 บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด

                                            

                 1,605 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 47/2565

ลว. 21 ก.พ. 2565

11 ก.พ.-65 จ้างซ่อมแซมห้องน้ ากองคุ้มครอง

สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

7,000.00            6,773.10             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิงแอนด์ดี

เวลลอปเมนท์ จ ากัด                    

                   6,773.10 บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิงแอนด์ดี

เวลลอปเมนท์ จ ากัด                    

                   6,773.10 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 42/2565

ลว. 11 ก.พ. 2565

12 ก.พ.-65 จ้างจัดพิมพ์แผนปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

           30,000.00 30,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์

                      30,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์

                        30,000 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 50/2565

ลว. 25 ก.พ. 2565



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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เดือน กุมภำพันธ์ 2565

13 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

14 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 าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 14/2565 

ลว. 28 ก.พ. 2565

15 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 าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 41/2565

ลว.11 ก.พ. 2565

16 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 าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 44/2565

ลว. 21 ก.พ.2565

17 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 าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 45/2565 

ลว. 21 ก.พ. 2565

18 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 าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 48/2565 

ลว. 23 ก.พ. 2565


