
ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 พ.ย.-65 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการจัด

กิจกรรมการแข่งขันความท้าทายทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 

ประจ าปี 2565 (2022 Global IT 

Challenge for Youth with 

Disabilities)

           16,200.00               16,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ ทัวร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ ทัวร์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 13/2566 

ลว  7 พ.ย. 2565

                                  16,200.00                                     16,200.00

2 พ.ย.-65 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง

ระบบกล้องวงจรปิดและเช่าเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัด

กิจกรรมการแข่งขันความท้าทายทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 

ประจ าปี 2565 (2022 Global IT 

Challenge for Youth with 

Disabilities)

138,000.00          136,960.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จ ากัด บริษัทโฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  8/2566    

  ลว  7 พ.ย. 2565

                                136,960.00                                    136,960.00

3 พ.ย.-65 จ้างผลิตหนังสืองานวันคนพิการ ใน

การจัดงานวันคนพิการสากล ประจ าปี 

2565

          155,000.00             155,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 18/2566 

ลว  23 พ.ย. 2565

                                155,000.00                                    155,000.00

4 พ.ย.-65 จ้างท าโล่ ในการจัดงานวันคนพิการ

สากล ประจ าปี 2565

          496,000.00 496,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี ดอท พร้ินต้ิง จ ากัด บริษัท อินฟินิต้ี ดอท พร้ินต้ิง จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 19/2566 

ลว  23 พ.ย. 2565

                                496,000.00                                    496,000.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

เดือนพฤศจิกำยน 2565



5 พ.ย.-65 จ้างท ากระเป๋าและจ้างท าของท่ีระลึก 

ในการจัดงานวันคนพิการสากล 

ประจ าปี

          320,000.00 320,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 21/2566 

ลว 24 พ.ย. 2565

                                320,000.00                                    320,000.00

6 พ.ย.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีเเจง

การขับเคล่ือนแผนและเเนวทางการ

ด าเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจ าปี

งบประมาณ 2566 และทบทวน

ผลผลิตตัวช้ีวัดและเตรียมการจัดท า

โครงการและค าของบประมาณ พ.ศ. 

2567

           24,000.00 23,946.60              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2566 

ลว  24 พ.ย. 2565

                                  23,946.60                                     23,946.60

7 พ.ย.-65 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร ในการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการช้ีเเจงการขับเคล่ือนแผน

และเเนวทางการด าเนินงาน พก. สู่

การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2566 

และทบทวนผลผลิตตัวช้ีวัดและ

เตรียมการจัดท าโครงการและค าขอ

งบประมาณ พ.ศ. 2567

           28,800.00 28,800.00              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนอมมินอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ฟีนอมมินอล เทรดด้ิง จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2566 

ลว  24 พ.ย. 2565

                                  28,800.00                                     28,800.00

8 พ.ย.-65 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม 

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีเเจง

การขับเคล่ือนแผนและเเนวทางการ

ด าเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจ าปี

งบประมาณ 2566 และทบทวน

ผลผลิตตัวช้ีวัดและเตรียมการจัดท า

โครงการและค าของบประมาณ พ.ศ. 

2567

           32,000.00 32,000.00              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 22/2566 

ลว  24 พ.ย. 2565

                                  32,000.00                                     32,000.00



9 พ.ย.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดงาน

ประกาศมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการ

ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 2565-2567)

80,000.00 79,993.20              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 79,993.20 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 79,993.20 บาท

  มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2566

ลว 11 พ.ย. 2565

                                  79,993.20                                     79,993.20

10 พ.ย.-65 จ้างผลิตเอกสาร เพ่ือใช้ในการจัดงาน

ประกาศมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการ

ระดับชาติ คร้ังท่ี  2 (พ.ศ. 2565-2567)

80,000.00 75,000.00              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 15/2566

ลว  11 พ.ย. 2565

                                  75,000.00                                     75,000.00

11 พ.ย.-65 เช่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 

ประจ าปีงบประมาณ 2566

2,719,100.00 2,719,093.63          โดยวิธี

e - bidding

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 

(มหาชน)

ราคาท่ีเสนอ 2,717,987.25 บาท

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด

(มหาชน)

ราคาท่ีเสนอ 2,717,000.- บาท

  มีคุณสมบัติ

และข้อเสนอ

ทางด้านเทคนิค

ถูกต้องและ

มีผู้เสนอราคาเพียง

รายเดียว

สัญญาเช่าเลขท่ี 1/2566

ลว 21 พ.ย. 2565

2,717,987.25 2,717,000.00

12 พ.ย.-65 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

ของ พก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 จ านวน 10 เดือน (ธันวาคม 

2565 - กันยายน 2566)

       2,340,000.00           2,160,223.00  โดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์     

(e-bidding)

บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพพลาย จ ากัด  เป็นผู้มีคุณสมบัติ

และข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

ชนะการเสนอราคา

ตามกฎกระทรวง

ก าหนดพัสดุและ

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

พัสดุท่ีรัฐต้องการ

ส่งเสริมหรือสนับสนุน

 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2563

สัญญาจ้าง  3/2566       

ลว 30 พ.ย. 2565

2,211,690 2,211,690



13 พ.ย.-65 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย

 จ านวน 9 คน (ต้ังแต่เดือนธันวาคม 

2565 - 30 กันยายน 2566)

       1,919,910.00           1,900,450.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

สัญญาจ้าง เลขท่ี 1/2566

ลว 25 พ.ย.2565

1,900,450.00 1,900,450.00

14 พ.ย.-65 จ้างจัดกิจกรรมการลงนามบันทึกความ

เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ กับ บริษัท  แม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพและอาชีพคนพิการ

          300,000.00             299,921.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไทยแชนเนล จ ากัด

299,921.00

บริษัท ไทย ไทย

แชนเนล จ ากัด

299,921.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 12/2566

ลว 1 พ.ย.65

                                299,921.00 299,921.00                                   

15 พ.ย.-65 จ้างเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรมเปิดศูนย์

ช่วยเหลือสังคมชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ

 54 และการประชุมแลกเปล่ียนการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิ

และสวัสดิการของประชาชนและกลุ่ม

คนเปราะบางในชุมชน เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร

           50,000.00 50,000.00              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูช่ันส์ จ ากัด บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูช่ันส์ จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 16/2566

ลว 15 พ.ย. 2565

                                  50,000.00                                     50,000.00

16 พ.ย.-65 จ้างจัดท าตรายาง กลุ่มตรวจสอบภายใน              1,915.30                1,915.30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 20/2566

ลว 24 พ.ย. 2565

                                    1,915.30                                       1,915.30

17 พ.ย.-65 จ้างท าใบประกาศองค์กรท่ีผ่านการ

รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

หรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการแก่คน

พิการ พร้อมปกผ้าไหม

           60,000.00               60,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 23/2566

ลว  24 พ.ย. 2565

                                  60,000.00                                     60,000.00



18 พ.ย.-65 ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมหลักสูตร

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์เช่ียวชาญด้านคน

พิการ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน

 3 รุ่น

           14,997.12               14,997.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2566

ลว 15 พ.ย. 2565

                                  14,997.12                                     14,997.12

19 พ.ย.-65 จ้างซ่อมสาย UTP Cat6 และสาย 

FiberOptic ของกองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน

           22,000.00               22,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท อีซ่ี พลัส จ ากัด จ านวนเงิน  บริษัท อีซ่ี พลัส จ ากัด จ านวนเงิน  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 24/2566 

ลว 29 พ.ย. 2565

                                  22,000.00                                     22,000.00

20 พ.ย.-65 จ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดอาคาร

ส านักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จ านวน 10 เดือน (เดือนธันวาคม 2565

 - กันยายน 2566)

       2,184,600.00           2,184,600.00  วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท ทรูวัน จ ากัด จ านวนเงิน 

1,449,693.60 บาท

บริษัท ทรูวัน จ ากัด จ านวนเงิน 

1,449,693.60 บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

สัญญาจ้างเลขท่ี 2/2566 

ลว 30 พ.ย. 2565

                              1,449,693.60                                 1,449,693.60

21 พ.ย.-65 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ 

พก. หมายเลขทะเบียน ฮต - 7596 

กรุงเทพมหานคร

           20,170.00 20,163.08              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2566 

ลว.10 พ.ย. 2565

20,163.08                                  20,163.08                                    

22 พ.ย.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบาย

และแผนการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และมาตรฐานความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วย (Integrity

 and Transparency Assessment – 

ITA)

          150,000.00 150,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญพิชชา อินทรวิเศษ นางสาวธัญพิชชา อินทรวิเศษ  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

82/2566                     

 ลว. 22 พ.ย. 2565

150,000.00                                150,000.00                                   

23 พ.ย.-65 ค่าปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ) จ้างเหมาเอกชน

ด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์ราชการ

 พก. ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2565 - 30 

กันยายน 2566

           85,000.00 85,000.00              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพพลาย จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 25/2566 

ลว. 30 พ.ย. 65

                                  85,000.00                                     85,000.00



24 พ.ย.-65 ค่าปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) จ้าง

เหมาเอกชนด าเนินงานพนักงานขับ

รถยนต์ราชการ พก. ต้ังแต่เดือน

ธันวาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

           85,000.00 85,000.00              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพพลาย จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 26/2566 

ลว. 30 พ.ย. 65

                                  85,000.00 85,000.00                                    


