
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 3 กค.61
ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศเพ่ือเข้าร่วมการ
จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
 คร้ังท่ี 10 ประจ าปี 2561

3,600.00           -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นาบปริญญา เรืองจาบ

นาบปริญญา เรืองจาบ
วงเงินท่ีจัดจ้าง 3,600.-

- ใบส่ังจ้าง 387/2561

2 3 กค.61
จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือเข้าร่วม
การจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคน
พิการ คร้ังท่ี 10 ประจ าปี 2561

94,000.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิมา อิงค์ 

(ไทยแลน)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิมา อิงค์ 
(ไทยแลน)

 วงเงินท่ีจัดจ้าง 93,946.-
- ใบส่ังจ้าง 388/2561

3 6 กค.61

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรมเนียม
ผ่านทางในการเดินทางไปราชการเพ่ือติดต้ัง
ชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ และ
การให้ความรู้เก่ียวกับระบบงานออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการ คร้ังท่ี 1 ชุดท่ี 1

14,400.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 

ทัวร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 
ทัวร์  วงเงินท่ีจัดจ้าง 14,400.-

- ใบส่ังจ้าง 389/2561

4 6 กค.61

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรมเนียม
ผ่านทางในการเดินทางไปราชการเพ่ือติดต้ัง
ชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ และ
การให้ความรู้เก่ียวกับระบบงานออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการ คร้ังท่ี 1 ชุดท่ี 2

14,400.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 

ทัวร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 
ทัวร์  วงเงินท่ีจัดจ้าง 14,400.-

- ใบส่ังจ้าง 390/2561

5 6 กค.61

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรมเนียม
ผ่านทางในการเดินทางไปราชการเพ่ือติดต้ัง
ชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ และ
การให้ความรู้เก่ียวกับระบบงานออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการ คร้ังท่ี 3

7,200.00           -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 

ทัวร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 
ทัวร์  วงเงินท่ีจัดจ้าง 7,200.-

- ใบส่ังจ้าง 391/2561

6 6 กค.61

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรมเนียม
ผ่านทางในการเดินทางไปราชการเพ่ือติดต้ัง
ชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ และ
การให้ความรู้เก่ียวกับระบบงานออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการ คร้ังท่ี 2

7,200.00           -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 

ทัวร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ 
ทัวร์  วงเงินท่ีจัดจ้าง 7,200.-

- ใบส่ังจ้าง 392/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 กรกฎำคม 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 กรกฎำคม 2561

7 9 กค.61

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรมเนียม
ผ่านทางในการเดินทางไปราชการจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
นครศรีธรรมราช

21,600.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นายชาญวิทย์ รอดบวบ

นายชาญวิทย์ รอดบวบ วงเงิน
ท่ีจัดจ้าง 21,600.-

- ใบส่ังจ้าง 395/2561

8 20 กค.61
จ้างท าเอกสารประกอบการจัดประชุม
คณะท างานพิจรณากล่ันกรองรายงานวิจัย 
นวัตกรรมเทคโนโลยี

6,000.00           -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
กิจเจริญการค้า

กิจเจริญการค้า
 วงเงินท่ีจัดจ้าง 6,000.-

- ใบส่ังจ้าง 421/2561

9 25 กค.61
ค่าจัดจ้างเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
thailand Social Expo 2018

30,000.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
บริษัท เทรนด์ ดี ดี มีเดีย 

จ ากัด

บริษัท เทรนด์ ดี ดี มีเดีย 
จ ากัด

 วงเงินท่ีจัดจ้าง 30,000.-
- ใบส่ังจ้าง 435/2561

10 26 กค.61

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
การจัดประชุมระดับอาเซียน การประชุม
เครือข่ายผู้เช่ียวชาญด้านผู้ประกอบการ
อาเซียน คร้ังท่ี 2

30,000.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ร้านสปิดก๊อปป้ีเซอวิส

ร้านสปิดก๊อปป้ีเซอวิส
 วงเงินท่ีจัดจ้าง 30,000.-

- ใบส่ังจ้าง 444/2561

11 26 กค.61

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
น้ ามันเช้ือเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางใน
การประชุมการจัดประชุมระดับอาเซียน การ
ประชุมเครือข่ายผู้เช่ียวชาญด้าน
ผู้ประกอบการอาเซียน คร้ังท่ี 2

78,000.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นายชาญวิทย์ รอดบวบ

นายชาญวิทย์ รอดบวบ
 วงเงินท่ีจัดจ้าง 78,000.-

- ใบส่ังจ้าง 445/2561

12 26 กค.61

จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานในการ
จัดประชุมระดับอาเซียน การประชุม
เครือข่ายผู้เช่ียวชาญ้านผู้ประกอบการอาเซียน
 คร้ังท่ี 2

60,000.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวกัลยา อนุรักษ์

นางสาวกัลยา อนุรักษ์
 วงเงินท่ีจัดจ้าง 60,000.-

- ใบส่ังจ้าง 446/2561

13 26 กค.61
จ้างตกแต่งสถานท่ีในการจัดประชุมระดับ
อาเซียน การประชุมเครือข่ายผู้เช่ียวชาญ้าน
ผู้ประกอบการอาเซียน คร้ังท่ี 2

50,000.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นายจักรพงษ์ สมบุญ

นายจักรพงษ์ สมบุญ 
วงเงินท่ีจัดจ้าง 50,000.-

- ใบส่ังจ้าง 447/2561

14 26 กค.61
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมอาเซียน 
การประชุมเครือข่ายผู้เช่ียวชาญด้าน
ผู้ประกอบการอาเซียน คร้ังท่ี 2

30,000.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ร้านสุรชัย

ร้านสุรชัย
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ 30,000.-

- ใบส่ังซ้ือ 66/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 กรกฎำคม 2561

15 กค. 61
จัดซ้ือบัตรประจ าตัวคนพิการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

3,000,000.00     3,000,000.00      e-bidding
บ. ศิริวัฒนา ซีเคียวริต้ีพร้ินท์ 
จ ากัด

บ. ศิริวัฒนา ซีเคียวริต้ีพร้ินท์ 
จ ากัด จ านวน 1,730,000.-

-
สัญญาเลขท่ี 8/61 ลว. 16กค.

 61

16 กค. 61
จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานพนักงานขับ
รถยนต์ราชการ

2,800,000.00     2,800,000.00      e-bidding
บ. ทิตาราม คอนซัลแทนต์ 
จ ากัด

บ. ทิตาราม คอนซัลแทนต์ 
จ ากัด จ านวน 2,366,668.80

-
สัญญาเลขท่ี 2/61 ลว. 7 พย.
 60

17 กค. 61
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึก
อาชีพคนพิการ

500,000.00       500,000.00        
เฉพาะ

เจาะจงราคา
หจก.สยามทองวิศวกรรม จ ากัด

หจก.สยามทองวิศวกรรม จ ากัด
 จ านวน 500,000.-

-
สัญญาเลขท่ี 8/61 ลว. 17 

มค. 61

18 กค. 61 จ้างพัฒนาระบบบริหารงานคลัง 7,000,000.00     7,000,000.00      e-bidding บ. เด็พทเฟิร์ทส จ ากัด
บ. เด็พทเฟิร์ทส จ ากัด จ านวน
 6,750,000.-

-
สัญญาเลขท่ี 11/61 ลว. 27 
กพ. 61

19 กค. 61 จ้างจัดงาน Thailand Social Expo 2018 17,000,000.00   17,000,000.00    e-bidding บ. ทริปเป้ิลไนน์ พลัส จ ากัด
บ. ทริปเป้ิลไนน์ พลัส จ ากัด 
จ านวน 16,880,000.-

-
สัญญาเลขท่ี 17/61 ลว. 17 
กค. 61

20 กค. 61
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาด าเนินงานด้านงาน
ธุรการประจ ากลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพ่ิมเติม

3,500.00           3,500.00            
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวเสาวลักษณ์ ตรีไทย นางสาวเสาวลักษณ์ ตรีไทย -

21 กค. 61

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู๊ปข่าว /เน้นทาง
ทางนโยบาย/ปืนใหญ่และคนพิการต้นแบบ 
ผ่านส่ือโทรทัศน์ โดยผลิตข่าวและสกู๊ปข่าว
กับนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

500,000.00       500,000.00        
เฉพาะ

เจาะจงราคา
บ. ธิงค์แอนด์ดู จ ากัด

บ. ธิงค์แอนด์ดู จ ากัด จ านวน 
500,000.-

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 262/61 ลว. 2
 พค. 2561

22 กค. 61

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน Social 
Media ภารกิจงานด้านคนพิการท่ีเก่ียวกับ
นโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

500,000.00       500,000.00        
เฉพาะ

เจาะจงราคา
บ. ทรีซิต้ีไนน์ จ ากัด

บ. ทรีซิต้ีไนน์ จ ากัด จ านวน 
500,000.-

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 319/61 ลว. 7
 มิย. 61

23 กค. 61
จ้างท่ีปรึกษาด าเนินการส ารวจสถานการณ์
มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ

2,200,000.00     2,200,000.00      
เฉพาะ

เจาะจงราคา
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 
2,200,000.-

-
สัญญาเลขท่ี 1/61 ลว. 6 มีค.

 61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง
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รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 กรกฎำคม 2561

24 กค. 61
จ้างท่ีปรึกษาศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนา
พ้ืนท่ีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

500,000.00       500,000.00        
เฉพาะ

เจาะจงราคา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ านวน 500,000.-

-
สัญญาเลขท่ี 3/61 ลว. 18 

พค. 61

25 กค. 61
จ้างท่ีปรึกษาศึกษาวิจัยการคุ้มครองทางสังคม
ของคนพิการในภูมิภาคอาเซียน

723,800.00       723,800.00        
เฉพาะ

เจาะจงราคา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ านวน 723,800.- -

สัญญาเลขท่ี 4/61 ลว. 7 สค.
 61

ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 9,041.50 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ บริษัท สยามนิสสันเซลส์ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 404/61
ของ พก. หมายเลขทะเบียน จ ากัด จ ากัด ลว. 10 กค. 2561
ฮต - 7595 กทม.

ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 4,269.30 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 418/61
ของ พก. หมายเลขทะเบียน สยามมอเตอร์ เซอร์วิส มอเตอร์ เซอร์วิส ลว. 16 กค. 2561
สจ - 4027 กทม.
ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 3,880 - เฉพาะเจาะจง นางสาววศินี ทองอู๋ นางสาววศินี ทองอู๋ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 423/61
ช่วยด าเนินงานกลุ่มงานพัสดุ ลว. 25 กค. 2561
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)
ค่าจ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 3,880 - เฉพาะเจาะจง นายวรินทร สร้อยสุข นายวรินทร สร้อยสุข - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 424/61
ปฏิบัติงานด้านควบคุม ก ากับ ดูแล ลว. 25 กค. 2561
ตรวจสอบ ซ่อมแวม บ ารุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ และอาคารสถานท่ี 
ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 42,869.30 - เฉพาะเจาะจง อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 425/61
ของ พก. หมายเลขทะเบียน ลว. 25 กค. 2561
กง 5865 ปทุมธานี
ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 4,980 - เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 426/61
ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบใบส าคัญ ลว. 25 กค. 2561
คนท่ี 2 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)
ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 2,620 - เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร สามงามทอง นายวิเชียร สามงามทอง - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 427/2561
งานด้านการบันทึกข้อมูลระบบการเงิน ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561
และงานการเงิน (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

31 25-ก.ค.-61

32 25-ก.ค.-61

29 25-ก.ค.-61

30 25-ก.ค.-61

27 16-ก.ค.-61

28 25-ก.ค.-61

26 10-ก.ค.-61
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 กรกฎำคม 2561

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 4,980 - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 428/61
ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบใบส าคัญ ลว. 25 กค. 2561
คนท่ี 2 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก . 3,853.07 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ บริษัท สยามนิสสันเซลส์ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 429/61
หมายเลขทะเบียน ฮจ - 8375 กทม.  จ ากัด จ ากัด ลว. 25 กค. 2561
ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก . 839.95 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 430/61 
หมายเลขทะเบียน ฌอ - 2330 กทม. ลว. 25 กค. 2561
ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 4,980 - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 438/61
ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบใบส าคัญ ลว. 26 กค. 2561
คนท่ี 3 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)
ค่าจ้างเหมเอกชนเอกชนบุคคลธรรมดา 4,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 439/61
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง ลว. 26 กค. 2561
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติงานประจ า
กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเลขานุการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) (คนท่ี 2)
ค่าจ้างเหมเอกชนเอกชนบุคคลธรรมดา 4,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 440/61
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง ลว. 26 กค. 2561
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติงานประจ า
กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเลขานุการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)
ค่าจ้างเหมเอกชนเอกชนบุคคลธรรมดา 4,000 - เฉพาะเจาะจง นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 441/61
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง ลว 26 กค. 2561
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติงานประจ า
กลุ่มอ านวยการส านักงานเลขานุการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คนท่ี 3)
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

38 26-ก.ค.-61

39 26-ก.ค.-61

36 26-ก.ค.-61

37 26-ก.ค.-61

34 25-ก.ค.-61

35 25-ก.ค.-61

33 25-ก.ค.-61
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ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 กรกฎำคม 2561

ค่าจ้างเหมเอกชนเอกชนบุคคลธรรมดา 4,000 - เฉพาะเจาะจง นายสุทิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทิพงษ์ จงใจกลาง - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 442/61
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง ลว. 26 กค. 2561
เจ้าหน้าท่ีธุรการไปปฏิบัติงานประจ า
กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเลขานุการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)
ค่าจ้างเหมเอกชนเอกชนบุคคลธรรมดา 4,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกรสอน นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกรสอน - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 443/61
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง ลว. 26 กค. 2561
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติงานประจ า
กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเลขานุการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

42 2-ก.ค.-61
จัดจ้างซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร
ส านักงาน ของกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

92,000.00         - เฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปลายฟ้าใส 
ราคาเสนอ 91,538.50

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปลายฟ้าใส 
ราคาเสนอ 91,538.50

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
415/2561 ลงวันท่ี 11 
กรกฎาคม 2561

43 2-ก.ค.-61
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุส านักงาน 
จ านวน 26 รายการ

500,000.00       - เฉพาะ
เจาะจง

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ราคาเสนอ 
499,588.35

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ราคาเสนอ 
499,588.35

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
64/2561 ลงวันท่ี 11 
กรกฎาคม 2562

44 25 ก.ค. 61

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระ
เกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลท่ี 9

30,000.00         - เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด ราคาเสนอ
 22,420

ร้านพาวเวอร์ เทรด ราคาเสนอ
 22,420

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
68/2561 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม
 2561

45 3 ก.ค. 61
จ้างซ่อมแซมฟิล์ม และผ้าม่าน        195,000.00 - เฉพาะ

เจาะจง
บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 19,4200

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ ราคา
เสนอ 19,4200 -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
407/2561 ลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2561

46 12 ก.ค. 61
จ้างซ่อมระบบภาพและเนสียง ห้องศูนย์
ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM)

         78,500.00 - เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 78,110 บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 78,110

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
420/2561 ลงวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2561

40 26-ก.ค.-61

41 26-ก.ค.-61
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และรำคำท่ีเสนอ
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กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 กรกฎำคม 2561

47 12 ก.ค. 61
ซ่อมแซมลิฟต์          10,500.00 - เฉพาะ

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ปเอ็นจิ
เยร่ิง 10,379

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ปเอ็นจิ
เยร่ิง 10,379

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
419/2561 ลงวันท่ี 19 
กรกฎาคม 2561

48 19 ก.ค. 61
จ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและท่อน้ าท้ิงห้องน้ า
ชาย - หญิง อาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์

99,000.00         - เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 
98,300.90

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 
98,300.90 -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
456/2561 ลงวันท่ี 1 
สิงหาคม 2561

49

26 กค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
และคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งาน
ประสานกิจกรรมล่ามภาษามือ (คนท่ี ๒) 
(เพ่ิมเติม) นางสาวรุ่งทิพย์ หนูแก้ว

480.00              - เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งทิพย์ หนูแก้ว นางสาวรุ่งทิพย์ หนูแก้ว  
วงเงินจัดจ้าง 480.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 393/2561 
ลว. 26/06/2561

50

 26 กค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
และคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งาน
ประสานโครงการส่งเสริมและคุ้มครองการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการ (เพ่ิมเติม) นางสาวแกม
กาญจน์  ไกรลักษณวราภา

480.00              - เฉพาะเจาะจง นางสาวแกมกาญจน์  ไกร
ลักษณวราภา

นางสาวแกมกาญจน์  ไกร
ลักษณวราภา วงเงินจัดจ้าง 

480.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 394/2561 
ลว. 26/06/2561

51

  10 กค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฎิบัติงานนักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม) 
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
การจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการงาน
ข้อมูลศูนย์บริการคนพิการจังหวัด นาย
ไพโรจน์ เสตะจันทร์

             420.00  - เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ เสตะจันทร์ นายไพโรจน์ เสตะจันทร์ 
วงเงินจัดจ้าง 420.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 396/2561 
ลว. 10/07/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 กรกฎำคม 2561

52

  10 กค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ
 ด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) นางสาวกรรณิการ์ ป้อมเพชร

             420.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ ป้อมเพชร นางสาวกรรณิการ์ ป้อมเพชร 
วงเงินจัดจ้าง 420.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 397/2561 
ลว. 10/07/2561

53

  10 กค.61
ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานการจัดบริการ
ของศูนย์บริการคนพิการ งานการด าเนินงาน  
        ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) (นายนิรวิทธ์  นามบุญ)

             840.00  - เฉพาะเจาะจง นายนิรวิทธ์  นามบุญ นายนิรวิทธ์  นามบุญ วงเงินจัด
จ้าง 840.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 398/2561 
ลว. 10/07/2561

54

  10 กค.61 จ้างท าเอกสาร เพ่ือใช้ในการประชุมเชิง
ปฎิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้
ให้บริการ และทบทวนเกณฑ์สนับสนุน
ศูนย์บริการคนพิการ

25,000.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า วงเงินจัดจ้าง 
24,997.88.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 399/2561 
ลว. 10/07/2561

55

  10 กค.61 จ้างท ากระเป๋าเอกสาร เพ่ือใช้ในการประชุม
เชิงปฎิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ให้บริการ และทบทวนเกณฑ์
สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ

50,000.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส วงเงิน
จัดจ้าง 50,000.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 400/2561 
ลว. 10/07/2561

56

  10 กค.61 จ้างจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฎิบัติ
การเพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้
ให้บริการ และทบทวนเกณฑ์สนับสนุน
ศูนย์บริการคนพิการ

12,500.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเทรดด้ิง ร้านวัฒนาเทรดด้ิง วงเงินจัด
จ้าง 11,843.83 บาท

-

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/2561 ลว. 
10/07/2561

57

  10 กค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฎิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานด้าน
งานธุรการ สารบรรณ บัญชีและพัสดุ 
นางสาวซูไฮรี บันนา (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

1,000.00            - เฉพาะเจาะจง นางสาวซูไฮรี บันนา นางสาวซูไฮรี บันนา วงเงินจัด
จ้าง 1,000.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 401/2561 
ลว. 10/07/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 กรกฎำคม 2561

58

  10 กค.61 จ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ "จังหวัด
ต้นแบบ อยุธยาเมืองมรดกโลก เมือง
ท่องเท่ียวและเมืองอารยสถาปัตย์เพ่ือคนท้ัง
มวล"

60,000.00          - เฉพาะเจาะจง หจก.ศศิมา อ้ิงค์(ไทยแลนด์) หจก.ศศิมา อ้ิงค์(ไทยแลนด์) 
วงเงินจัดจ้าง 60,000.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 402/2561 
ลว. 10/07/2561

59

  10 กค.61 จ้างจัดงานเปิดตัวโครงการ "จังหวัดต้นแบบ 
อยุธยาเมืองมรดกโลก เมืองท่องเท่ียวและ
เมืองอารยสถาปัตย์เพ่ือคนท้ังมวล "

260,000.00        - เฉพาะเจาะจง นายรัชกรณ์ สิทธิสาร นายรัชกรณ์ สิทธิสาร วงเงินจัด
จ้าง 260,000.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 405/2561 
ลว. 10/07/2561

60

  11 กค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานโครง
สนับสนุนจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน 
ประสานเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาวปุญภา  ผลศิริ

           3,060.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญภา  ผลศิริ นางสาวปุญภา  ผลศิริ วงเงิน
จัดจ้าง 3,060.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 406/2561 
ลว. 11/07/2561

61

  11 กค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานโครง
สนับสนุนจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน งาน
ติดตามการด าเนินงานการจัดสวัสดการคน
พิการในชุมชน (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาว
ชลดา แก้วเปีย

           3,060.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวชลดา แก้วเปีย นางสาวชลดา แก้วเปีย วงเงิน
จัดจ้าง 3,060.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 407/2561 
ลว. 11/07/2561

62

  11 กค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานโครง
สนับสนุนจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน งาน
สนับสนุนและจัดท าข้อมูลศูนย์บริการคน
พิการท่ัวไป (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาวมณี
รัตน์ ซ่ือสัตย์

           3,060.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน์ ซ่ือสัตย์ นางสาวมณีรัตน์ ซ่ือสัตย์ 
วงเงินจัดจ้าง 3,060.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 408/2561 
ลว. 11/07/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 กรกฎำคม 2561

63

  11 กค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฎิบัติงานนักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม) 
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
การจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการงาน
ข้อมูลศูนย์บริการคนพิการจังหวัด นาย
ไพโรจน์ เสตะจันทร์

           3,060.00  - เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ เสตะจันทร์ นายไพโรจน์ เสตะจันทร์ 
วงเงินจัดจ้าง 3,060.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 409/2561 
ลว. 11/07/2561

64

  11 กค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ ด าเนินงาน
โครงการจัดบริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน (ด้าน
งานสังคมสงเคราะห์) (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) 
นางสาวสุดารัตน์  แผลงเดช

2,400.00            - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์  แผลงเดช นางสาวสุดารัตน์  แผลงเดช 
วงเงินจัดจ้าง 2,400.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 410/2561 
ลว. 11/07/2561

65

  11 กค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) โครงการจัดบริการสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชน (ด้านงานร้องเรียนร้องทุกข์ ) (เพ่ิมเติม) 
(นางสาวนริศรา 
ทาโทน)

2,400.00            - เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา ทาโทน ) นางสาวนริศรา ทาโทน วงเงิน
จัดจ้าง 2,400.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 411/2561 
ลว. 11/07/2561

66

  11 กค.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานการจัดบริการ
ของศูนย์บริการคนพิการ งานพัฒนาระบบ
ศูนย์บริการคนพิการ(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)  
(นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ )

2,400.00            - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ 
วงเงินจัดจ้าง 2,400.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 412/2561 
ลว. 11/07/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 กรกฎำคม 2561

67

  11 กค.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานการจัดบริการ
ของศูนย์บริการคนพิการ งานการด าเนินงาน  
       ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (นายนิรวิทย์ นามบุญ)

2,400.00            - เฉพาะเจาะจง นายนิรวิทย์ นามบุญ นายนิรวิทย์ นามบุญ วงเงินจัด
จ้าง 2,400.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 413/2561 
ลว. 11/07/2561
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  11 กค.61 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรมเนียม

ผ่านทางพิเศษ เดินทางไปราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

7,200.00            - เฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
จัดจ้าง 7,200.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 414/2561 
ลว. 11/07/2561

69
  11 กค.61 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับเติม

รถตู้จ้างเหมา เพ่ือใช้เดินทางไปราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8,000.00            - เฉพาะเจาะจง

-

 -
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ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ขับเคล่ือนมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการสู่
การปฏิบัติ งานติดตามตรวจประเมินและ
ตรวจสอบการรับรองมาตรฐานองค์กรด้าน
คนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการแก่คน
พิการ ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (นางสาวสุวภา  ยืน
ลิบ)

420.00              - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวภา  ยืนลิบ นางสาวสุวภา  ยืนลิบ วงเงิน
จัดจ้าง 420.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 431/2561 
ลว. 25/07/2561
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 25 กค.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการฝึกทักษะ
และพัฒนาอาชีพในสถาบันแก่คนพิการ 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาวสิริพร คล้ิงบัว
ทอง

             420.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร คล้ิงบัวทอง นางสาวสิริพร คล้ิงบัวทอง 
วงเงินจัดจ้าง 420.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 432/2561 
ลว. 25/07/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 กรกฎำคม 2561
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 25 กค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพและสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ี
ดีของคนพิการและครอบครัว i(คนท่ี 1) 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาวเพชรไพลิน คล้ิง
บัวทอง

             420.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรไพลิน คล้ิงบัวทอง นางสาวเพชรไพลิน คล้ิงบัวทอง
 วงเงินจัดจ้าง 420.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 433/2561 
ลว. 25/07/2561
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 25 กค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
และคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งาน
ประสานกิจกรรมล่ามภาษามือ (คนท่ี ๒) 
(เพ่ิมเติม) นางสาวรุ่งทิพย์ หนูแก้ว

420.00              - เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งทิพย์ หนูแก้ว นางสาวรุ่งทิพย์ หนูแก้ว  
วงเงินจัดจ้าง 420.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 434/2561 
ลว. 25/07/2561
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 25 กค.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพและสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ี
ดีของคนพิการและครอบครัว ii(คนท่ี 2)

             420.00  - เฉพาะเจาะจง นายจิริศักด์ิ จันทัย นายจิริศักด์ิ จันทัย วงเงินจัด
จ้าง 420.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 435/2561 
ลว. 25/07/2561
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26 กค.61 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดประชุม
เพ่ือใช้ในการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการการ
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ
ของคนพิการ การจัดหน้าร้านเพ่ือจ าหน่าย
สินค้าและการพัฒนาส่ือช่วยในการขายสู่การ
ปฎิบัติตามมาตรา 35

8,000.00            - เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง วงเงินจัดจ้าง 
7,681.-บาท

-

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65/2561 ลว. 
26/07/2561
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 31 กค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ ด าเนินงาน
โครงการจัดบริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน (ด้าน
งานสังคมสงเคราะห์) (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) 
นางสาวสุดารัตน์  แผลงเดช

4,400.00            - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์  แผลงเดช นางสาวสุดารัตน์  แผลงเดช 
วงเงินจัดจ้าง 4,400.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 450/2561 
ลว. 31/07/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 กรกฎำคม 2561
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 31 กค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) โครงการจัดบริการสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชน (ด้านงานร้องเรียนร้องทุกข์ ) (เพ่ิมเติม) 
(นางสาวนริศรา 
ทาโทน)

4,400.00            - เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา ทาโทน ) นางสาวนริศรา ทาโทน วงเงิน
จัดจ้าง 4,400.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 451/2561 
ลว. 31/07/2561
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 31 กค.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานการจัดบริการ
ของศูนย์บริการคนพิการ งานพัฒนาระบบ
ศูนย์บริการคนพิการ(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)  
(นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ )

4,400.00            - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ 
วงเงินจัดจ้าง 4,400.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 452/2561 
ลว. 31/07/2561
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 31 กค.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานการจัดบริการ
ของศูนย์บริการคนพิการ งานการด าเนินงาน  
       ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (นายนิรวิทธ์ นามบุญ)

4,400.00            - เฉพาะเจาะจง นายนิรวิทย์ นามบุญ นายนิรวิทย์ นามบุญ วงเงินจัด
จ้าง 4,400.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 453/2561 
ลว. 31/07/2561


