
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 พย. 61 จ้างส ารวจความสุขของคนพิการ 100,000.00            - เฉพาะเจาะจง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
วงเงินท่ีจัดจ้าง 100,000.-

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 95/2562 
ลว. 24 ธค. 61

2 พย. 61
จ้างท ากระเป๋าในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกน
น าสตรีพิการ

14,400.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า
ร้านกิจเจริญการค้า วงเงินท่ี
จัดจ้าง 14,400.-

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 37/2562 
ลว. 21 ธค. 61

3 พย. 61

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสตรีพิการ

3,600.00               - เฉพาะเจาะจง ชาญวิทย์ รอดบวบ
ชาญวิทย์ รอดบวม วงเงินท่ี
จัดจ้าง 3,600.-

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 40/2562 
ลว. 23 พย. 61

4 พย. 61
จัดซ้ือน้ ามันในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกน
น าสตรีพิการ

2,500.00               - -

5 พย. 61
จ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคน
พิการสากลประจ าปี 2561

500,000.00            - เฉพาะเจาะจง บริษัท มาจอยกัน จ ากัด
บริษัท มาจอยกัน จ ากัด 
วงเงินท่ีจัดจ้าง 500,000.-

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 43/2562 
ลว. 28 พย. 61

6 พย. 61

 -จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ 
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 
(สายไหม)

            165,000.00

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชิษฐากรณ์  วัน
นิจ

นางสาวอัญชิษฐากรณ์  วันนิจ
 วงเงินในการจัดจ้าง 

165,000.-บาท -

 เลขท่ี 89/2562 ลงวันท่ี 1
 พย.61

7 พย. 61

 -จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ 
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 
(อ้อมน้อย)

            165,000.00

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปฏิพัทธ์ เพ่ิมเพียร นายปฏิพัทธ์ เพ่ิมเพียร วงเงิน
ในการจัดจ้าง 165,000.-บาท

-

 เลขท่ี 90/2562 ลงวันท่ี 1
 พย.61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกำยน 2561
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8 พย. 61

 -จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ 
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 

            165,000.00

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร ช านาญแทน นางสาวนิภาพร ช านาญแทน
 วงเงินในการจัดจ้าง 

165,000.-บาท
-

 เลขท่ี 91/2562 ลงวันท่ี 1
 พย.61

9 พย. 61

 -จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ 
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 

            165,000.00

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์  สาร
สุวรรณ

นางสาวจุฑารัตน์  สาร
สุวรรณ วงเงินในการจัดจ้าง 

165,000.-บาท
-

 เลขท่ี 92/2562 ลงวันท่ี 1
 พย.61

10 พย. 61

 -จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม         
            ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
พัฒนำศักยภำพคุ้มครองและพิทักษ์

149,500.00            

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัสรินทร์ ธนาพงษ์
ทิพย์

นางสาวรัสรินทร์ ธนาพงษ์
ทิพย์ วงเงินในการจัดจ้าง 
149,500.-บาท

-

 เลขท่ี 93/2562 ลงวันท่ี 3
 ธค.61

11 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงกำรส่งเสริมกำรจัดส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรและทุก
คนในสังคม งำนตรวจติดตำมกำรจัด
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคน
พิกำรและทุกคนในสังคม .ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม

               2,800.00

-

เฉพาะเจาะจง (นางสาวพิชญดา คะเลรัมย์) นางสาวพิชญดา คะเลรัมย์ 
วงเงินจัดจ้าง 2,800.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 44/2562 
ลว. 4/12/2561

12 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ งานประสานงานสนับสนุนการ
จัดบริการผู้ช่วยคนพิการ (ปฎิบัติงาน
เพ่ิมเติม)

               2,800.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวปริญญา ประทุมมี นางสาวปริญญา ประทุมมี 
วงเงินจัดจ้าง 2,600.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 45/2562 
ลว. 28/11/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ
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13 พย. 61

 - จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
ช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม 
โครงกำรผลักดันกำรจัดส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรและทุก
คนในสังคม งำนประสำนงำน
โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ปรับสภำพแวดล้อมท่ีอยู่อำศัยส ำหรับ
คนพิกำร (ปฎิบัติงำนเพ่ิมเติม)

               2,800.00

-

เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์  สุวรรณาภรณ์ นายชัชวาลย์  สุวรรณาภรณ์ 
วงเงินจัดจ้าง 2,600.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 46/2562 
ลว. 28/11/2561

14 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก
คนในสังคม งานส่ือสารสังคมเพ่ือการ
ขับเคล่ือนการจัดส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนใน
สังคม  (ปฎิบัติงานเพ่ิมเติม)

               2,800.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวนันท์ เดชกุญชร  นางสาวสุวนันท์ เดชกุญชร 
วงเงินจัดจ้าง2,600.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 47/2562 
ลว. 28/11/2561

15 พย. 61

 - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการผลักดันการจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก
คนในสังคม งานขับเคล่ือนระบบยาน
ยนต์เพ่ือคนพิการ (ปฎิบัติงานเพ่ิมเติม)

               2,800.00

-

เฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรี กรวัชร แก้วเนิน ว่าท่ีร้อยตรี กรวัชร แก้วเนิน 
วงเงินจัดจ้าง 2,600.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 48/2562 
ลว. 28/11/2561
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วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกำยน 2561

16 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการการเตรียมความพร้อมของ
คนพิการและเครือข่ายด้านคนพิการ
เพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ งาน
ประสานงานโครงการการเตรียม
ความพร้อมของคนพิการและ
เครือข่ายด้านคนพิการเพ่ือเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ

               2,800.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวแกมกาญจน์ ไกร
ลักษณวราภา

นางสาวแกมกาญจน์ ไกร
ลักษณวราภา วงเงินจัดจ้าง 

2,600.- บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 49/2562 
ลว. 28/11/2561

17 พย. 61
จ้างปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับ      คนพิการในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

 180000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟืองทอง 55  
ทรานสปอร์ต จ ากัด

บริษัท เฟืองทอง 55 ทราน
สปอร์ต จ ากัด    180,000.- 

บาท
-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
59/2562 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2562

18 พย. 61 จ้ำงซ่อมแฟลชกล้องถ่ำยภำพ 26,100.00             
  - โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 

จ ากัด
บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด - ใบส่ังจ้าง 36/2562

19 พย. 61
จ้ำงย้ำยจุดติดต้ังหมำยเลขโทรศัพท์ 
และเพ่ิมหมำยเลขโทรศัพท์พร้อมเดิน
สำยโทรศัพท์

6,000.00                 - 
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมู

นิเคช่ัน จ ากัด
บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมู

นิเคช่ัน จ ากัด
- ใบส่ังจ้าง 39/2562

20 พย. 61

จ้างจัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2562

            172,500.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ วงเงินในการจ้าง 

172,500 บาท
-

 ใบส่ังจ้าง 38/2562 ลง
วันท่ี 23 พ.ย.61

21 พย. 61
ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

             49,350.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองกิจ
ร้าน รุ่งเรืองกิจ วงเงินในการ

จัดซ้ือ 49,350 บาท
-

ใบส่ังซ้ือ 20/2562 ลงวันท่ี
 29 พ.ย.61

22 พย. 61
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์บัตร PVC จ านวน 1 
เคร่ือง

48,200.00             
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นซีซีเน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เอ็นซีซีเน็ทเวิร์ค จ ากัด
-

ใบส่ังซ้ือ 18/2562 ลว. 14
 พย. 2561

23 พย. 61
จ้างเหมารถตู้ ไปราชการจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

10,800.00             
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ
-

ใบส่ังจ้าง 24/2562 ลว. 2
 พย. 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกำยน 2561

24 พย. 61

จ้างท ากระเป่าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การจัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร รายบุคคลตามสมรรถนะ
หลักระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน

7,500.00               

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส

-

ใบส่ังจ้าง 71/2562 ลว. 4 
ธค. 2561

25 พย. 61

จ้างผลิตเอกสาร เพ่ือใช้ในการจัด
อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
รายบุคคลตามสมรรถนะหลักระดับ
ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน

5,000.00               

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เทพเพ็ญวานิสย์ หจก.เทพเพ็ญวานิสย์

-

ใบส่ังจ้าง 80/2562 ลว. 
11 ธค. 2561

26 พย. 61
อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
รายบุคคลตามสมรรถนะหลัก ระดับ
ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน

37,800.00             
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ
-

ใบส่ังจ้าง 72/2562 ลว. 4 
ธค. 2561

27 พย. 61

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัด
อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
รายบุคคลตามสมรรถนะหลัก ระดับ
ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน

20,000.00             

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

-

ใบส่ังซ้ือ 22/2562 ลว. 4 
ธค. 2561

28 พย. 61
จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 7,900.00               

-  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 
จ ากัด

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด
-

ใบส่ังจ้าง 39/2562 ลว. 
23 พย. 2561

29 พย. 61

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินมรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
 พุทธศักราช 2561

5,000.00               

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง

-

ใบส่ังซ้ือ 23/2562 ลว. 4 
ธค. 2561

30 พย. 61
จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง 
(ดีเซล) จ านวน 2 คัน

2,576,000.00         
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด
-

สัญญาเลขท่ี 1/2562 ลว. 
24 ธค. 61

31 พย. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 3 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,080.00               
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์
-

ใบส่ังจ้าง 27/2562 ลว. 8
 พย. 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกำยน 2561

32 พย. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 2 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,080.00               
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว
-

ใบส่ังจ้าง 28/2562 ลว. 8
 พย. 2561

33 พย. 61
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮจ-436 กทม.

7,063.07               
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด -

ใบส่ังจ้าง 50/2562 ลว. 
29 พย. 2561

34 พย. 61
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮฐ-4934 กทม.

1,662.35               
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด
-

ใบส่ังจ้าง 51/2562 ลว. 
29 พย. 2561

35 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ก ากับ 
ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานท่ี 
(คนท่ี 1) ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

               3,500.00

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายวรินทร สร้อยสุข นายวรินทร สร้อยสุข

-

ใบส่ังจ้าง 52/2562 ลว. 
29 พย. 2561

36 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ก ากับ 
ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานท่ี 
(คนท่ี 2) ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

3,500

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายศักด์ิชัย พลเย่ียม นายศักด์ิชัย พลเย่ียม

-

ใบส่ังจ้าง 53/2562 ลว. 
29 พย. 2561

37 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพ่ือ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการงาน
ท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (คนท่ี 3) ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม

4,000

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ

-

ใบส่ังจ้าง 54/2562 ลว. 
29 พย. 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกำยน 2561

38 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพ่ือ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการงาน
ท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (คนท่ี 2) ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม

4,000

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญญาภ่ สุวรรณะ นางสาวเบญญาภ่ สุวรรณะ

-

ใบส่ังจ้าง 56/2562 ลว. 
29 พย. 2561

39 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพ่ือ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ
 ปฏิบัติงานประจ ากลุ่มอ านวยการ 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,000

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง

-

ใบส่ังจ้าง 55/2562 ลว. 
29 พย. 2561

40 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพ่ือ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการงาน
ท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (คนท่ี 1) ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม

4,000

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

-

ใบส่ังจ้าง 57/2562 ลว. 
29 พย. 2561

41 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพ่ือ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการงาน
ท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (คนท่ี 4) ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม

4,000

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์

-

ใบส่ังจ้าง 58/2562 ลว. 
29 พย. 2561


