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1  พ.ย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ด าเนินงานบริการพนักงานขับรถยนต์

ประจ าศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี

         120,000.00         120,000.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นายสมชาย แดนวงดร นายสมชาย แดนวงดร วงเงินใน

การจัดจ้าง 120,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 68/2565 

ลว 30 พย.64

2 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 ซัพพลาย 

จ ากัด  2,160,223.-บาท

บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพพลาย 

จ ากัด  2,160,223.-บาท

 ราคาต่ าสุด    สัญญาเลขท่ี 3/2565    

ลงวันท่ี 30 พ.ย. 64

3 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

4 ธ.ค.-64 จ้างท าใบรับรององค์กรท่ีผ่านการ

รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคน

พิการหรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการ

แก่คนพิการ พร้อมปกผ้าไหม

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

จ้าง 15,000.-บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 29/2565 

ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 64

5 ธ.ค.-64 จ้างท าตรายาง กลุ่มตรวจสอบภายใน             4,307.40            4,307.40  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์

 วงเงินในการจ้าง 4,301.40.-บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 32/2565 

ลงวันท่ี 17 ธ.ค. 64  - 

6 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  - 

7 ธ.ค.-64 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน 4934 

กรุงเทพมหานคร

20,000.00            17,200.04 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ17,200.04 บาท

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 17,200.04 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 37/2565   

   ลงวันท่ี  24 ธ.ค. 64  - 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน ธันวำคม 2564
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน ธันวำคม 2564

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

จ ากัด ราคา 19,527.50 บาท

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด 

จ ากัด ราคา 19,527.50 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 28/2565      ลง

วันท่ี  3 ธ.ค. 64  - 

9 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  - 

10 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 วีกรุ๊ปเอ็นจิ

เนียร่ิง จ านวนเงิน 20,545.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 36/2565 

ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 64

11 ธ.ค.-64 จ้างซ่อมแซมปล๊ักไฟ สายไฟ บริเวณ

ด้านหลังอาคาร 60 ปี กรม

ประชาสงเคราะห์ และกระจก

ด้านหน้ากลุ่มอ านวยการ

3,600.00            3,531.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด 

จ ากัด จ านวนเงิน 3,531.- บาท

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด 

จ ากัด จ านวนเงิน 3,531.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 35/2565 

ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 64

12 ธ.ค.-64 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กลุ่มการคลัง และ

กลุ่มอ านวยการ

13,700.00          13,679.95           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด 

จ ากัด จ านวนเงิน 13,679.95.- บาท

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด 

จ ากัด จ านวนเงิน 13,679.95.- 

บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 38/2565 

ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 64

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

Kit

30,000.00 29,400.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด 

จ ากัด จ านวนเงิน 29,400.- บาท

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด 

จ ากัด จ านวนเงิน 29400.- บาท

 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 10/2565 

ลงวันท่ี 29 ธ.ค. 64

14 ธ.ค.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคน

พิการ ด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

         134,000.00         134,000.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นางสาวแพรวโพยมจักสาน นางสาวแพรวโพยมจักสาน วงเงิน

ในการจัดจ้าง 134,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 90/2565 

ลว 24 ธค.64


