
ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 พ.ย.-64 จ้างเหมารถตู้ในพ้ืนท่ีพร้อมน้้ามัน

เช้ือเพลิงในการเดินทางไปราชการ

จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่

7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โดยพระคุณ ทัวร์ จ้ากัด

ราคาท่ีเสนอ 5,800.- บาท

บริษัท โดยพระคุณ ทัวร์ จ้ากัด

ราคาท่ีเสนอ 5,800.- บาท

ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 14/2565

ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564

2 พ.ย.-64 เช่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 

ประจ้าปีงบประมาณ 2565

3,000,000.00 3,000,000.00 วิธี

e - bidding

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ้ากัด

 (มหาชน)

ราคาท่ีเสนอ 2,999,969.70- บาท

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน 

จ้ากัด (มหาชน)

ราคาท่ีเสนอ 2,998,996.- บาท

ราคาต้่าสุด สัญญาเช่าเลขท่ี 1/2565

ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 

2564

3 พ.ย.-64 จ้างจัดท้าวีดิทัศน์ ในการจัดงานวัน

คนพิการสากล ประจ้าปี 2564

         200,000.00         200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์โชว์ จ้ากัด ราคาท่ี

เสนอ 200,000 บาท

บริษัท เพาเวอร์โชว์ จ้ากัด ราคา

ท่ีตกลงจ้าง 200,000 บาท

ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 22/2565 ลว

 23 พฤศจิกายน 2564

4 พ.ย.-64 จ้างผลิตหนังสืองานวันคนพิการ ใน

การจัดงานวันคนพิการสากล 

ประจ้าปี 2564

100,000.00         100,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี ดอท พร้ินต้ิง จ้ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 100,000 บาท

บริษัท อินฟินิต้ี ดอท พร้ินต้ิง 

จ้ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 100,000

 บาท

ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 19/2565 ลว

 23 พฤศจิกายน 2564  - 

5 พ.ย.-64 จ้างจัดท้าโล่และของท่ีระลึก ในการ

จัดงานวันคนพิการสากล ประจ้าปี 

2564

         400,000.00         359,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แคร์ยู จ้ากัด ราคาท่ีเสนอ 

359,520 บาท

บริษัท แคร์ยู จ้ากัด               

ราคาท่ีตกลงจ้าง 359,520 บาท

ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 20/2565 ลว

 23 พฤศจิกายน 2564  - 

6 พ.ย.-64 จ้างบริการถอดความเสียงพูดแบบ

ทันต่อเวลาผ่านระบบส่ือสารทางไกล 

ในการจัดงานวันคนพิการสากล 

ประจ้าปี 2564

          45,000.00           45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ราคาท่ีเสนอ 

45,000 บาท

ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ       ราคาท่ี

ตกลงจ้าง 45,000 บาท

ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 18/2565 ลว

 23 พฤศจิกายน 2564  - 

7 พ.ย.-64 จ้างตกแต่งสถานท่ี ในการจัดงานวัน

คนพิการสากล ประจ้าปี 2564

         500,000.00 495,410.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ้ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 495,410 บาท

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ้ากัด

 ราคาท่ีตกลงจ้าง 495,410 บาท

ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 21/2565 ลว

 23 พฤศจิกายน 2564  - 

8 พ.ย.-64 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดงานวันคน

พิการสากล ประจ้าปี 2564

          40,000.00 39,044.30          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ้ากัด ราคาท่ี

เสนอ 39,044.30 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ้ากัด    

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 39,044.30 บาท

ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2565 ลว 

23 พฤศจิกายน 2564  - 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน พฤศจิกำยน 2564
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน พฤศจิกำยน 2564

9 พ.ย.-64 จ้างเหมารถตู้ในพ้ืนท่ีพร้อมน้้ามัน

เช้ือเพลิงในการเดินทางไปราชการ

จังหวัดน่าน แพร่ และเชียงใหม่

          10,500.00           10,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น่านฟ้า เซอร์วิส

 สมายล์

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น่านฟ้า 

เซอร์วิส สมายล์ วงเงินในการซ้ือ 

10,500บาท

ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 13/2565 

ลงวันท่ี 1 พ.ย 64

10 พ.ย.-64 ซ้ือวัสดุในการอบรมนิเทศ/ติดตาม

ประเมินผลองค์กรด้านคนพิการตาม

ระบบ Coaching ประจ้าปี 2565 

ผ่านระบบส่ือสารทางไกล

อิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 2 รุ่น

            4,000.00            3,934.93  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ้ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ้ากัด วงเงิน

ในการซ้ือ 3,934.93บาท

ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8/2565 ลง

วันท่ี 11 พ.ย 64

11 พ.ย.-64 จ้างจัดงานแถลงจ้างจัดงานแถลงข่าว

การเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ศักยภาพของคนพิการ เพ่ือส่งเสริม

อาชีพและการมีงานท้าด้านการ

จัดเตรียมข้อมูลส้าหรับพัฒนา

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) FUTURE OF 

WORK : อนาคต และโอกาสในการ

ท้างานของคนพิการไทย ในทศวรรษ

หน้า 

         350,000.00         349,890.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไทย แซนแนล จ้ากัด บริษัท ไทย ไทย แซนแนล จ้ากัด

 วงเงินในการซ้อ 349,890.-บาท

ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 15/2565 

ลงวันท่ี 12 พ.ย 64

12 พ.ย.-64 จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน 7กต 1075 

กรุงเทพมหานคร

4,512.19 4,512.19 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิคไทย มอเตอร์

สปอร์ตส์ จ้ากัด

บริษัท แปซิฟิคไทย มอเตอร์

สปอร์ตส์ จ้ากัด                 

ราคาท่ีเสนอ 4,512.19 บาท

ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือ 16/2565 ลงวันท่ี 

16 พฤศจิกายน 2564

13 พ.ย.-64 จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน ฮง - 9004 

กรุงเทพมหานคร

8,307.48            8,307.48           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ้ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ้ากัด  

ราคาท่ีเสนอ 8,307.48 บาท

ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือ 17/2565 ลงวันท่ี 

16 พฤศจิกายน 2564
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กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เดือน พฤศจิกำยน 2564

14 พ.ย.-64 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนท้า

ความสะอาดอาคารส้านักงาน 

ปีงบประมาณ 2565 จ้านวน 10 

เดือน (เดือนธันวาคม 2564 - 

กันยายน 2565)

2,000,000.00      2,000,000.00     

 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท สยามนคร  จ้ากัด จ้านวน

เงิน 1,077,000.- บาท

บริษัท สยามนคร  จ้ากัด     

ราคาท่ีเสนอ 1,077,000.- บาท

สัญญาจ้าง เลขท่ี 1/2565 

ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 

2564

15 พ.ย.-64 จ้างเหมาพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย จ้านวน 8 คน ประจ้าปี

งบประมาณ 2565 จ้านวน 10 เดือน 

(ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2564 - 30 

กันยายน 2565)

1,761,700.00      1,691,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์สงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึก

เงิน 1,691,400.00 บาท

องค์การสงเคราะห์สงเคราะห์

ทหารผ่านศึก

ราคาท่ีเสนอ 1,691,400.00 บาท

ราคาต้่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 2/2565

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564


