
ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 ธ.ค.-65 จ้างผลิตเอกสารประกอบการออกบัตร

ประจ าตัวคนพิการ จ านวน 2 รายการ

500,000.-บาท 500,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 32/2566

ลว 16 ธ.ค. 2565

                                500,000.00                                    500,000.00

2 ธ.ค.-65 จ้างจัดกิจกรรมบูรณาการ

โครงการย่านการเรียนรู้ด้านคนพิการ 

ในพ้ืนท่ีอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          300,000.00             300,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาวเออร์ส บี วิท ยู จ ากัด บริษัท อาวเออร์ส บี วิท ยู จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 35/2566 

ลว  23ธ.ค. 2565

                                300,000.00                                    300,000.00

3 ธ.ค.-65 จ้างเหมาเอกชนด าเนินการดูแล 

บ ารุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข

 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

และระบบงาน ประจ าปีงบประมาณ 

2566

7,500,000.00       7,500,000.00          ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

ธุรกิจค้าร่วม เฟเวอร์ริท-แอ็ดวานซ์ ธุรกิจค้าร่วม เฟเวอร์ริท-แอ็ดวานซ์  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

สัญญาจ้างเลขท่ี 4/2566 

ลว  8 ธ.ค. 2565

                              7,450,000.00                                 7,450,000.00

4 ธ.ค.-65 จ้างตรวจรับเอกสารในการจัดอบรม

เตรียมความพร้อมองค์กรในการตรวจ

ประเมินมาตรฐานองค์กร รุ่นท่ี 1

             5,600.00                5,600.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ั'งจ้างเลขท่ี 31/2566

ลว 14 ธ.ค. 2565

                                    5,600.00                                       5,600.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

เดือนธันวำคม 2565



5 ธ.ค.-65 ซ้ือวัสดุในการจัดอบรมเตรียมความ

พร้อมองค์กรในการตรวจประเมิน

มาตรฐานองค์กร รุ่นท่ี 1

             4,748.23                4,748.23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด   มีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  13/2566

ลว 14 ธ.ค. 2565

                                    4,748.23                                       4,748.23

6 ธ.ค.-65 จ้างเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรมเปิดศูนย์

ช่วยเหลือสังคมชุมชนบ้านเอ้ืออาทร

รามอินทรา (คู้บอน) และการประชุม

แลกเปล่ียนการส่งเสริมและสนับสนุน

การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของ

ประชาชน และกลุ่มคนเปราะบางใน

ชุมชน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

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

ตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 33/2566

ลว 22 ธ.ค. 2565

                                  30,000.00                                     30,000.00

7 ธ.ค.-65 จ้างด าเนินการเลือกสรรบุคคลเป็น

พนักงานราชการท่ัวไป ประจ าปี

งบประมาณ 2566

คร้ังท่ี 1

          177,650.00             177,650.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 28/2566 

ลว 13 ธ.ค. 2565

                                177,650.00                                    177,650.00

8 ธ.ค.-65 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้อง

ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์งาน

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ (Call Center Fund For

 Empowerment of Persons with 

Disabilities) (ห้องสายด่วนคนพิการ 

1479)

             2,000.00                1,979.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 29/2566 

ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2565

                                    1,979.50                                       1,979.50

9 ธ.ค.-65 จ้างซ่อมแซมป๊ัมน้ าของกองคุ้มครอง

สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

           10,650.00               10,646.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30/2566 

ลว 14 ธ.ค. 2565

                                  10,646.50                                     10,646.50



10 ธ.ค.-65 จ้างซ่อมแซม และล้างท าความสะอาด

เคร่ืองปรับอากาศกลุ่มการคลัง

             6,350.00                6,302.30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท สหการค้าอินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 37/2566 

ลว 28 ธ.ค. 2565

                                    6,302.30                                       6,302.30

11 ธ.ค.-65 จ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองทุน

การออมแห่งชาติ กับ องค์กรคนพิการ

แต่ละประเภท

          300,000.00 298,102.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท ทริปเป้ิลไนน์ พลัส จ ากัด  บริษัท ทริปเป้ิลไนน์ พลัส จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 34/2566

ลว. 23 ธ.ค.2565

298,102.00                                298,102.00                                   

12 ธ.ค.-65 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 

ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า

 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 

ดับเบ้ิลแค็บ

850,000.00 850,000.00            ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

 บริษัท ไอเอ็มซีที อินเตอร์เทรด จ ากัด  บริษัท ไอเอ็มซีที อินเตอร์เทรด จ ากัด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

สัญญาเลขท่ี 1/2566       

 ลว 16 ธ.ค. 2565

719,000.00 719,000.00

13 ธ.ค.-65 จ้างซ่อมแซมประตูกระจกกองคุ้มครอง

สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

11235 11,235.00              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 27/2566 

ลว 8 ธ.ค. 2565

                                  11,235.00                                     11,235.00

14 ธ.ค.-65 จ้างซ่อมแซมปากกาเคร่ืองคอมพิวเตอร์

 (แท็ปแล็ต) Apple ipad Air

             4,800.00                4,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด ร้านเค แอนด์ ที เทรด  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 32/2566

ลว 19 ธ.ค. 2565

4,800 4,800

15 ธ.ค.-65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดพิธีบ าเพ็ญภาวนา

เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี

สิริพัชร มหาวัชราชธิดา

           18,200.00               13,490.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ร้านบางกอก ไอที 99  มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2566 

ลว 26 ธ.ค. 65

                                  13,490.00                                     13,490.00


