
ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมห้องน ้าชายของกอง

คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคน

พิการ

          4,800.00             4,740.10  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดดิ ง ร้านบ๊ิก เทรดดิ ง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก้าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 118/2565 

ลว.3 สิงหาคม 2565

4,740.10 4,740.10

2 ส.ค.-65 จ้างท้าโล่เกียรติคุณและของท่ี

ระลึกส้าหรับข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ้าท่ีเกษียณอายุ

ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 

2565

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

ตามท่ีก้าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 127/2565 

ลว.11 สิงหาคม 2565

                                        71,300.00                                         71,300.00

3 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

จ านวน 1 เคร่ือง

          6,500.00             6,420.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพพลาย 

เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพพลาย 

เซอร์วิส

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 131/2565 

ลว.16 สิงหาคม 2565

                                          6,420.00                                           6,420.00

4 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 าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 40/2565 

ลว.16 สิงหาคม 2565

                                       264,860.00                                       264,860.00

5 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด

หมึก กองส่งเสริมสิทธิและ

สวัสดิการคนพิการ

2,200.00          2,118.60  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 139/2565 

ลว.22 สิงหาคม 2565

2,118.60 2,118.60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน สิงหำคม 2565



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน สิงหำคม 2565

6 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

จ านวน 1 เคร่ือง

3,700.00          3,627.30  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 143/2565 

ลว.26 สิงหาคม 2565

3,627.30 3,627.30
7 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร

8,070.00          8,067.80             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 144/2565 

ลว.26 สิงหาคม 2565

8,067.80                                          8,067.80                                          

8 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ กอง

คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคน

พิการ

11,500.00        11,491.80           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 147/2565

ลว.30 สิงหาคม 2565

11,491.80                                        11,491.80                                        
9 ส.ค.-65 ซ้ือวัสดุในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การถอดบทเรียนและ

เพ่ิมศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน “ทีมเรา

มีเรา” ในสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงทางสังคม

          7,000.00 7,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสะ เทรดด้ิง   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2565

ลว.3 สิงหาคม 2565

7,000.00                                          7,000.00                                          
10 ส.ค.-65 จ้างจัดท าเอกสารในการประชุม

เชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียน

และเพ่ิมศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน “ทีม

เรามีเรา” ในสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงทางสังคม

          5,200.00 5,200.00            โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

ร้านกิจทวีทรัพย์ ร้านกิจทวีทรัพย์   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 120/2565

ลว. 3 สิงหาคม 2565

5,200.00                                          5,200.00                                          



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน สิงหำคม 2565

10 ส.ค.-65 จ้างเหมารถขนส่งโดยสารปรับ

อากาศ 50 ท่ีน่ัง พร้อมน้ ามัน

เช้ือเพลิง เพ่ือใช้ในการเดินทางไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการการถอด

บทเรียนและเพ่ิมศักยภาพ

ผู้ปฏิบัติงาน “ทีมเรามีเรา”ใน

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทาง

สังคม

        22,000.00 22,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 121/2565

ลว. 3 สิงหาคม 2565

22,000.00                                        22,000.00                                        

11 ส.ค.-65 จ้างจัดท าตรายางส าหรับใช้      

ในกองคุ้มครองสวัสดิภาพและ

พัฒนาคนพิการ

        12,000.00 11,994.70          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 124/2565

ลว. 8 สิงหาคม 2565

11,994.70                                        11,994.70                                        
12 ส.ค.-65 จ้างท าเอกสารประกอบการ

ประชุมคณะท างานพิจารณา

กล่ันกรองงานวิจัย นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ คร้ังท่ี 2/2565

          2,400.00 2,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกิจทวีทรัพย์ ร้านกิจทวีทรัพย์    มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 145/2565

ลว.29 สิงหาคม 2565

2,400.00                                          2,400.00                                          

13 ส.ค.-65 จ้างจัดงานประชาสัมพันธ์ 
“โครงการการจัดหาครอบครัว
อุปการะให้แก่คนพิการท่ีไม่มี
ผู้ดูแล”

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

ตามท่ีก้าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 138/2565 

ลว  19 สิงหาคม 2565

                                       399,859.00                                       399,859.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน สิงหำคม 2565

14 ส.ค.-65 ซ้ือวัสดุส านักงานและหมึกปร้ิน
เตอร์ของกองคุ้มครองสวัสดิภาพ
และพัฒนาคนพิการ

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

ตามท่ีก้าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซื อเลขท่ี 43/2565 ลว 

 23 สิงหาคม 2565

                                       250,000.00                                       250,000.00

15 ส.ค.-65 ซื อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ติดตามผลการด้าเนินงานประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ

ซักซ้อมการขับเคล่ือนภารกิจกรม 

พก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566

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

ตามท่ีก้าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซื อเลขท่ี 44/2565 ลว 

 29 สิงหาคม 2565

                                        19,752.20                                         19,752.20

16 ส.ค.-65 จ้างตกแต่งสถานท่ี เพ่ือใช้ในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ลดความ

เหล่ือมล ้า  ด้วยการสร้างสังคม

แห่งการแบ่งปันเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการและส่งมอบ 

Chat bot น้องแบ่งปัน

       150,000.00 150,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ้ากัด บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ้ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก้าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 136/2565 

ลว  17 สิงหาคม 2565

                                       150,000.00                                       150,000.00

17 ส.ค.-65 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพ่ือใช้

ในการเดินทางไปราชการจังหวัด

พิษณุโลก

          7,200.00 7,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส.อาร์.เค. บิสซิเนส  ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส.อาร์.เค. บิสซิเนส   มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก้าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 136/2565 

ลว  17 สิงหาคม 2565

                                          7,200.00                                           7,200.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน สิงหำคม 2565

18 ส.ค.-65 ซ้ือรถสามล้อโยกส าหรับคนพิการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

       490,000.00         490,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิคนพิการไทย  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก้าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 3/2565

ลว. 2 สิงหาคม 2565

                                       490,000.00                                       490,000.00

19 ส.ค.-65 จ้างพัฒนามาตรฐานการจัดส่ิง

อ านวยความสะดวกส าหรับคน

พิการ

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

ตามท่ีก้าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 125/2565

ลว. 11 สิงหาคม 2565

                                       459,900.00                                       459,900.00

20 ส.ค.-65 จ้างจัดท าเอกสารในการจัดอบรม

หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ 

เช่ียวชาญด้านคนพิการ ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 รุ่น

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

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 140/2565 

ลว.22 สิงหาคม 2565

22,950.00                                        22,950.00                                        

21 ส.ค.-65

ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพใน

หลักสูตรการดูแลคนพิการและ

ผู้สูงอายุข้ันกลาง จ านวน 70 

ช่ัวโมง (caregiver) และผ่านการ

อบรมทางไกลส่ืออิเล็กทรอนิกส์

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

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2565 

ลว.10 สิงหาคม 2565

4,654.50 4,654.50



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน สิงหำคม 2565

22 ส.ค.-65 ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมหลักสูตร

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์ เช่ียวชาญด้าน

คนพิการ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 3 รุ่น

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

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 42/2565 

ลว.22 สิงหาคม 2565

                                        15,889.50                                         15,889.50

23 ส.ค.-65 จ้างท่ีปรึกษาบริการทางวิชาการ

จัดท าผลการด าเนินงานในระยะ 3

 ปี กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

       300,000.00         300,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

สัญญาจ้างท่ีปรึกษา      

เลขท่ี 7/2565                 

  ลว. 16 สิงหาคม 2565

                                       300,000.00                                       300,000.00

24 ส.ค.-65 ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้

ด าเนินงานของกองยุทธศาสตร์

และแผนงาน ประจ าปี 2565

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

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 41/2565     

 ลว.17 สิงหาคม 2565

                                        68,865.20                                         68,865.20

25 ส.ค.-65 จ้างซ่อมประตูห้องผู้อ านวยการ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

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

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 119/2565 

ลว. 3 สิงหาคม 2565

                                          3,210.00                                           3,210.00

26 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมตะแกรงเหล็กฝาท่อ

ระบายน้ า บริเวณด้านหลังอาคาร 

60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

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

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 123/2565 

ลว. 4 สิงหาคม 2565

                                        24,824.00                                         24,824.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน สิงหำคม 2565

27 ส.ค.-65  จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด

หมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ

กระดาษขนาด A3 กลุ่มการคลัง

          1,100.00             1,070.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 128/2565 

ลว. 11 สิงหาคม 2565

                                          1,070.00                                           1,070.00

28 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 60 ปี 

กรมประชาสงเคราะห์

       120,000.00         110,745.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 129/2565 

ลว.15 สิงหาคม 2565

                                       110,745.00                                       110,745.00

29 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์

คอมพิวเตอร์ ขาว - ด า ห้องท่ี

ปรึกษา ช้ัน 3

          1,100.00             1,070.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 130/2565 

ลว. 15 สิงหาคม 2565

                                          1,070.00                                           1,070.00

30 ส.ค.-65 จ้างติดต้ังท่อน้ ายาของ

เคร่ืองปรับอากาศกองคุ้มครอง

สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ 

และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เพ่ิมเติม

          9,100.00             9,041.50  วิธีเฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพพลาย 

เซอร์วิส

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพพลาย 

เซอร์วิส

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 133/2565 

ลว. 16 สิงหาคม 2565

                                          9,041.50                                           9,041.50

31 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 าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 36/2565 ลว.

 3 สิงหาคม 2565

                                       261,080.00                                       261,080.00



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน สิงหำคม 2565

32 ส.ค.-65 จ้างซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ภายใน

อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

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

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 137/2565 

ลว. 19 สิงหาคม 2565

                                        13,375.00                                         13,375.00

33 ส.ค.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ

ของ พก. หมายเลขทะเบียน   สจ -

 4027 กรุงเทพมหานคร

35,600.00 35,524.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 117/2565 

ลว. 2 สิงหาคม 2565

35,524.00 35,524.00

34 ส.ค.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ

ของ พก. หมายเลขทะเบียน   ฮง -

 9004 กรุงเทพมหานคร

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

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 132/2565 

ลว. 16 สิงหาคม. 2565

32,632.86 32,632.86

35 ส.ค.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ

ของ พก. หมายเลขทะเบียน   ฮล -

 6814 กรุงเทพมหานคร

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

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 134/2565 

ลว. 17สิงหาคม 2565

21,886.72 21,886.72

36 ส.ค.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ

ของ พก. หมายเลขทะเบียน  ฌอ -

 2330 กรุงเทพมหานคร

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

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 142/2565 

ลว. 25 สิงหาคม 2565

23,006.51 23,006.51



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน สิงหำคม 2565

37 ส.ค.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ

ของ พก. หมายเลขทะเบียน    กง

 5865 ปทุมธานี

30,300.00 30,281.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 146/2565 

ลว. 30 สิงหาคม 2565

30,281.00 30,281.00


