
ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 ม.ค.-66 จ้างจัดพิมพ์แผนปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

30,000.00 29,960.00              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีซีเอ พร้ินท์ จ ากัด บริษัท วีซีเอ พร้ินท์ จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 51/2566

ลว. 19 มกราคม 2566

29,960.00                                  29,960.00                                    

2 ม.ค.-66 จ้างติดตามการด าเนินงานตาม

มาตรฐานการจัดสวัสดิการในสถาน

คุ้มครองและพัฒนาคนพิการและศูนย์

พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ท้ัง 13

 แห่ง

          500,000.00             500,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายปริญญา สิริอัตตะกุล นายปริญญา สิริอัตตะกุล   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 52/2566 

ลว.  19 มกราคม 2566

                                500,000.00                                    500,000.00

3 ม.ค.-66 ซ้ือบัตรประจ าตัวคนพิการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

1,600,000.00       1,540,800.00          ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม 
จ ากัด

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม 
จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 2/2566 

ลว.  31 มกราคม 2566

                              1,219,800.00                                 1,219,800.00

4 ม.ค.-66 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคน

พิการ

             3,310.00                3,306.30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 45/2566 

ลว. 10 มกราคม 2566

                                    3,306.30                                       3,306.30

5 ม.ค.-66 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน จ านวน 2 

เคร่ือง

             4,700.00                4,697.30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 46/2566 

ลว. 10 มกราคม 2566

                                    4,697.30                                       4,697.30

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

เดือนมกรำคม 2566



6 ม.ค.-66 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction และเคร่ืองท าลาย

เอกสาร

           47,100.00               47,026.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 48/2566 

ลว. 12 มกราคม 2566

                                  47,026.50                                     47,026.50

7 ม.ค.-66 จ้างท าตรายาง จ านวน 15 รายการ 5,700.00             5,671.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 55/2566 

ลว. 24 มกราคม 2566

5,671.00                                    5,671.00                                      

8 ม.ค.-66 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction กองส่งเสริมสิทธิและ

สวัสดิการคนพิการ

7,500.00             7,420.45               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด 

7,420.45

บริษัท สหการค้า อินเตอร์เทรด จ ากัด 

7,420.45

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 61/2566 

ลว. 31 มกราคม 2566

7,420.45                                    7,420.45                                      

9 ม.ค.-66 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน 5กฆ 1476 

กรุงเทพมหานคร

           15,000.00 14,957.05              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 39/2566 

ลว. 3 มกราคม 2566

14,957.05                                  14,957.05                                    

10 ม.ค.-66 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน ฮจ - 436 

กรุงเทพมหานคร

           11,600.00 11,580.61              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 40/2566 

ลว.5 มกราคม  2566

11,580.61                                  11,580.61                                    

11 ม.ค.-66 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน 7กต 1075 

กรุงเทพมหานคร

           10,100.00 10,085.82              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟคไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ 

จ ากัด

บริษัท แปซิฟคไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ 

จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 43/2566 

ลว. 9 มกราคม 2566

10,085.82                                  10,085.82                                    

12 ม.ค.-66 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน ฮจ - 8375 

กรุงเทพมหานคร

           78,900.00 78,821.55              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 58/2566 

ลว. 25 มกราคม 2566

78,821.55                                  78,821.55                                    



13 ม.ค.-66 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน กง - 5865 

ปทุมธานี

           15,410.00 15,402.65              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 59/2566 

ลว. 25 มกราคม 2566

15,402.65                                  15,402.65                                    

14 ม.ค.-66 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพ           440,000.00             357,274.80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เค แอนด์ ที เทรด ร้าน เคน แอนด์ ที เทรด

แวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร                                 357,274.80                                    357,274.80

15 ม.ค.-66 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศภายใน

ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพ สาขาสาย

ไหม

             2,700.00                2,675.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 41/2566 

ลว.  5 มกราคม 2566

                                    2,675.00                                       2,675.00

16 ม.ค.-66
จ้างซ่อมแซม และล้างท าความสะอาด

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4 เคร่ือง
           21,000.00               20,950.60

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 44/2566 

ลว.  10 มกราคม 2566

                                  20,950.60                                     20,950.60

17 ม.ค.-66 จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงรถ และรางไฟ

นีออน

           29,900.00               29,810.20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง จ านวนเงิน ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 49/2566 

ลว. 13 มกราคม 2566

                                  29,810.20                                     29,810.20

18 ม.ค.-66 	จ้างซ่อมแซมเคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น              7,300.00                7,276.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 50/2566 

ลว.  19 มกราคม 2566

                                    7,276.00                                       7,276.00

19 ม.ค.-66 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท่ี

ปรึกษา

             1,650.00                1,605.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพพลาย 

เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส ซัพพลาย 

เซอร์วิส

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 53/2566 

ลว.  20 มกราคม 2566

                                    1,605.00                                       1,605.00

20 ม.ค.-66 จ้างขนย้ายเอกสารทางการเงินและบัญชี            16,000.00               16,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 54/2566 

ลว.  20 มกราคม 2566

                                  16,000.00                                     16,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2566

ลว. 11 มกราคม 2566



21 ม.ค.-66 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน              4,500.00                4,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด ร้านเค แอนด์ ที เทรด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 56/2566 

ลว.  25 มกราคม 2566

                                    4,500.00                                       4,500.00

22 ม.ค.-66 จ้างซ่อมแซมท่อเมนต์ประปาอาคาร 60

 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ช้ัน 1

           12,000.00               12,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด ร้านเค แอนด์ ที เทรด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 57/2566 

ลว. 25 มกราคม 2566

                                  12,000.00                                     12,000.00

23 ม.ค.-66 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการอบรม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพใน

หลักสูตรการดูแลคนพิการและ

ผู้สูงอายุข้ันกลาง จ านวน 70 ช่ัวโมง 

(caregiver) และผ่านการอบรม

ทางไกลส่ืออิเล็กทรอนิกส์

             3,150.00                3,150.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ั'งจ้างเลขท่ี 47/2566

ลว. 11 มกราคม 2566

                                    3,150.00                                       3,150.00

24 ม.ค.-66 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการเดินทาง

ไปราชการจังหวัดราชบุรีและจังหวัด

อุบลราชธานี

           18,000.00               18,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ ทัวร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ ทัวร์   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ั'งจ้างเลขท่ี  42/2566

ลว.  6 มกราคม 2566

                                  18,000.00                                     18,000.00

25 ม.ค.-66 จ้างเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรมเปิดศูนย์

ช่วยเหลือสังคมชุมชนเคหะสถานเจริญ

ชัยและการประชุมแลกเปล่ียนการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิ

และสวัสดิการของประชาชนและกลุ่ม

คนเปราะบางในชุมชน เขตจตุจักร 

กรุงเทพ

           30,000.00               30,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูช่ัน จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ั'งจ้างเลขท่ี  60/2566

ลว.  27 มกราคม 2566

                                  30,000.00                                     30,000.00



26 ม.ค.-66 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการอบรม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพใน

หลักสูตรการดูแลคนพิการและ

ผู้สูงอายุข้ันกลาง จ านวน 70 ช่ัวโมง 

(caregiver) และผ่านการอบรม

ทางไกลส่ืออิเล็กทรอนิกส์

             3,150.00                3,150.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูช่ัน จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 47/2566 

ลว.  11 มกราคม 2566

                                    3,150.00                                       3,150.00

27 ม.ค.-66 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

Kickoff "จริยธรรมน า Life" และผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

2,469.56 2,469.56 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาญวิทย์การค้า 

ราคาท่ีเสนอ 2,469.56 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาญวิทย์การค้า ราคา

ท่ีเสนอ 2,469.56 บาท

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/2566 

ลว.  17 มกราคม 2566

2,469.56 2,469.56

28 ม.ค.-66 ซ้ือวัสดุส านักงานของศูนย์บริการ

คนพิการกรุงเทพมหานคร

73,000.00           73,000.00              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิจ จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิจ จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/2566 

ลว. 12 มกราคม 2566

73,000.00                                  73,000.00                                    

29 ม.ค.-66 ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแล

คนพิการและผู้สูงอายุข้ันกลาง จ านวน

 70 ช่ัวโมง (caregiver) และผ่านการ

อบรมทางไกลส่ืออิเล็กทรอนิกส์

5,000.00             4,929.90               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2566 

ลว. 11 มกราคม 2566

4,929.90                                    4,929.90                                      


