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1 มิ.ย.-65 จ้างท าตรายาง ของกอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

       10,000.00 9,758.40  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 96/2565  

  ลว. 9 มิ.ย.2565

                                         9,758.40                                         9,758.40

2 มิ.ย.-65 จ้างพิมพ์รายงานประจ าปี พก. 

ประจ าปี 2564

     200,000.00      200,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 101/2565

 ลว. 16 มิ.ย.65

                                      200,000.00                                      200,000.00

3 มิ.ย.-65 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดท าประเด็น

การขับเคล่ือนสมัชชาเครือข่าย

คนพิการระดับชาติ 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

4 มิ.ย.-65 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการ

ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 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

5 มิ.ย.-65 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้

ด าเนินงานของกองยุทธศาสตร์

และแผนงาน ประจ าปี 2565

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

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2565

ลว. 27 มิ.ย.65

499,928.61 499,928.61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน มิถุนำยน 2565
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6 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กลุ่มการคลัง

       11,700.00        11,679.05  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 93/2565  

     ลว. 6 มิ.ย.65

11679.05 11679.05
7 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและ

พัฒนาคนพิการ

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

8 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์

 กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ

คนพิการ

        2,000.00         1,926.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 107/2565 

 ลว. 28 มิ.ย.65

1,926 1,926
9 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน กลุ่มนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

       20,600.00 20,517.25  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 108/2565 

 ลว. 28 มิ.ย.65

20,517.25 20,517.25
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10 มิ.ย.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในโอกาส    

 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง 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

11 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมแซมสีผนังบ้ิวอินห้อง

รองอธิบดี

        3,750.00             3,745  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ดีเวลลอป

เมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ดีเวลลอป

เมนท์ จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 94/2565 

ลงลว. 6 มิ.ย.65

                                         3,745.00                                         3,745.00

12 มิ.ย.-65 จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงภายใน

ห้องควบคุมไฟฟ้าด้านหน้า

อาคาร 60 ปี

     105,000.00          104,860  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ดีเวลลอป

เมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ดีเวลลอป

เมนท์ จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 95/2565  

 ลว. 9มิ.ย.65

                                      104,860.00                                      104,860.00
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13 มิ.ย.-65 จ้างจัดท าป้ายช่ือ ต าแหน่ง รอง

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

       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

14 มิ.ย.-65 จ้างเซ็ทอัพระบบโอเปอร์เรเตอร์ 

ระบบตอบรับอัตโนมัติ และ

เดินสายเคร่ืองโทรศัพท์

โอเปอเรเตอร์พร้อมอุปกรณ์

       18,200.00            18,190  วิธีเฉพาะเจาะจง   บริษัท ไอพีเอส. เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด   บริษัท ไอพีเอส. เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 100/2565

 ลว. 14 มิ.ย.65

                                       18,190.00                                        18,190.00

15 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

16 มิ.ย.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือการป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

        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
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17 มิ.ย.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม

การพัฒนาศักยภาพ การเตรียม

ความพร้อม และยกระดับในการ

พัฒนาทักษะให้กับคนพิการ 

และผู้ดูแลคนพิการ หลักสูตร

การสร้างความตระหนักรู้การใช้

อินเทอร์เน็ต (EDC) ส าหรับคน

พิการและผู้ดูแลคนพิการ

       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

18 มิ.ย.-65 ซ้ือกระเป๋าในการฝึกอบรมการ

พัฒนาศักยภาพ การเตรียม

ความพร้อม และยกระดับในการ

พัฒนาทักษะให้กับคนพิการ 

และผู้ดูแลคนพิการ หลักสูตร

การสร้างความตระหนักรู้การใช้

อินเทอร์เน็ต (EDC) ส าหรับคน

พิการและผู้ดูแลคนพิการ

       18,000.00        18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 31/2565

ลว. 28 มิ.ย.65

                                       18,000.00                                        18,000.00



ล ำดั

บ

ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน มิถุนำยน 2565

19 มิ.ย.-65 เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ในการฝึกอบรมการพัฒนา

ศักยภาพ การเตรียมความพร้อม

 และยกระดับในการพัฒนา

ทักษะให้กับคนพิการ และผู้ดูแล

คนพิการ หลักสูตรการสร้าง

ความตระหนักรู้การใช้

อินเทอร์เน็ต (EDC) ส าหรับคน

พิการและผู้ดูแลคนพิการ

       48,000.00        44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคลพระนคร  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2565

ลว. 28 มิ.ย.65

                                       44,000.00                                        44,000.00

20 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

21 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

22 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 ำดั

บ

ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน มิถุนำยน 2565

23 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

24 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


