
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
หน่วยงานกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 

ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 
 

ลำดับ 
ที่ 

วันที ่ งานที่จัดซือ้ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญา

หรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 

หมายเหตุ 

1  มิ.ย. 65 
 

โครงการพัฒนา Digital Platform 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

8,0000,000.-  4,650,000.- งานจ้าง 
 โดยวธิีประกวด

ราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท เอ็มจี โซลูชั่น จำกัด 
ราคาที่เสนอ 4,650,000.-

บาท 

บริษัท เอ็มจี โซลูชั่น 
จำกัด 

ราคาที่เสนอ 
4,650,000.-บาท 

มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอ

ทางดา้น
เทคนิค
ถูกต้อง 

สัญญาจ้าง  
เลขที่ 4/2565 
ลงวันที่ 7 มิ.ย.

65 

 

2 มิ.ย. 65 โครงการ We Can Do ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1,0000,000.-  
 

861,350.-  
 

งานจ้าง 
 โดยวธิีประกวด

ราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์ เอเจนซี 
จำกัด 

ราคาที่เสนอ 861,350.- 
บาท 

บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์ เอเจน
ซี จำกัด 

ราคาที่เสนอ 861,350.- 
บาท 

มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอ

ทางดา้น
เทคนิค
ถูกต้อง 

สัญญาจ้าง  
เลขที่ 5/2565 

ลงวันที่ 27 
มิ.ย.65 

 

3 มิ.ย. 65 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกอง
กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาค
คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 

3,735,800.-  
 

2,331,316.-  
 

งานซ้ือ 
 โดยวธิีประกวด

ราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท ทูยู ออร์ปอเรชั่น จำกัด 
ราคาที่เสนอ 2,331,316.- 

บาท 

บริษัท ทูยู ออร์ปอเรชั่น 
จำกัด 

ราคาที่เสนอ 
2,331,316.- บาท 

มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอ

ทางดา้น
เทคนิค
ถูกต้อง 

สัญญาซ้ือ 
เลขที่ 2/2565 
ลงวันที่ 6 มิ.ย.

65 

 

4 มิ.ย. 65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือประดับตกแต่งรั้ว
อาคารของกองกองทุนและส่งเสริม
ความเสมอภาคคนพิการ เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    10,000.-  
 

9,000.- 
 

งานซ้ือ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านชัยการค้า 
ราคาที่เสนอ 9,000.- บาท 

 

ร้านชัยการค้า 
ราคาที่เสนอ 9,000.- 

บาท 
 

มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอ

ทางดา้น
เทคนิค
ถูกต้อง 

ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

10/2565 
ลงวันที่ 2 มิ.ย.

65 

 

5 มิ.ย. 65 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการอบรม 
โครงการอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัล
ของเจ้าหน้าที่กองกองทุนและส่งเสริม
ความเสมอภาคคนพิการฯ  

 

    15,000.-  
 

    15,000.-  
 

งานซ้ือ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ฟินอมมินอล เทรดดิ้ง 
จำกัด ราคาที่เสนอ 15,000.- 

บาท 

บริษัท ฟินอมมินอล เทรด
ดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 

15,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอ

ทางดา้น
เทคนิค
ถูกต้อง 

ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

11/2565 
ลงวันที่ 7 มิ.ย.

65 

 



6 มิ.ย. 65 ซ้ือวัสดุในการอบรม โครงการอบรม
การพัฒนาทักษะดิจิทัลของเจ้าหน้าที ่
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอ
ภาคคนพิการฯ 
 

    10,000.00  
 

3,638.00 
 

งานซ้ือ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
จำกัด ราคาที่เสนอ 3,638.- 

บาท 

บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
จำกัด ราคาที่เสนอ 

3,638.- บาท 

มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอ

ทางดา้น
เทคนิค
ถูกต้อง 

ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

12/2565 
ลงวันที่ 7 มิ.ย.

65 

 

7 มิ.ย. 65 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อม
ติดตัง้ โครงการอบรมการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลของเจ้าหน้าที่กองกองทุน
และส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการฯ  
 

    88,000.00  
 

85,600.00 
 

งานซ้ือ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ที วี 
มีเดียกรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 

85,600.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ที วี 
มีเดียกรุ๊ป จำกัด ราคาที่
เสนอ 85,600.- บาท 

มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอ

ทางดา้น
เทคนิค
ถูกต้อง 

ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

13/2565 
ลงวันที่ 7 มิ.ย.

65 

 

8 มิ.ย. 65 จ้างทำเอกสารในการอบรม โครงการ
อบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลของ
เจ้าหน้าที่กองกองทุนและส่งเสริม
ความเสมอภาคคนพิการฯ  

10,000.- 
 

10,000.-                 
 

งานจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ลีโอซ่า จำกัด ราคาที่
เสนอ 10,000.- บาท 

บริษัท ลีโอซ่า จำกัด ราคา
ที่เสนอ 10,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอ

ทางดา้น
เทคนิค
ถูกต้อง 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 

14/2565 
ลงวันที่ 7 มิ.ย.

65 

 

9 มิ.ย. 65 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการ
อบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลของ
เจ้าหน้าที่กองกองทุนและส่งเสริม
ความเสมอภาคคนพิการ 

43,200.00     
 

43,200.00 งานจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท พิศาล เอ็กซ์เซลเลนท์ 
กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 

43,200.- บาท 

บริษัท พิศาล เอ็กซ์เซล
เลนท์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่
เสนอ 43,200.- บาท 

มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอ

ทางดา้น
เทคนิค
ถูกต้อง 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 

15/2565 
ลงวันที่ 7 มิ.ย.

65 

 

           

 


