
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 17 สค.61
ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางในการจัดค่ายเตรียม
ความพร้อม

43,200.00          -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นายชาญวิทย์ รอดบวบ

นายชาญวิทย์ รอดบวบ
 วงเงินท่ีจัดจ้าง 43,200.-

- ใบส่ังจ้าง 504/2561

2 17 สค.61
ค่าจ้างพิมพ์ยุทธศาสตร์อินชอน เพ่ือท าสิทธิ
ให้เป็นจริงส าหรับคนพิการ

100,000.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ห้งหุ้นส่วนจ ากัดเทพเพ็ญ

วานิสย์

ห้งหุ้นส่วนจ ากัดเทพเพ็ญวา
นิสย์

วงเงินท่ีจัดจ้าง 100,000.-
- ใบส่ังจ้าง 505/2561

3 22 สค.61
จ้างท าสกู๊ปรายนการโทรทัศน์ เพ่ือน าเสนอ
เร่ืองราวกิจกรรมต่างๆ ของ พก.

300,000.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
บริษัท ปันฝัน ปันย้ิม 

จ ากัด
บริษัท ปันฝัน ปันย้ิม จ ากัด
วงเงินท่ีจัดจ้าง 300,000.-

- ใบส่ังจ้าง 511/2561

4 1 สค.61 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 39,000.00          -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
บริษัท ตากอรุนสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุนสิน จ ากัด
วงเงินท่ีจัดซ้ิอ 31,276.10

- ใบส่ังซ้ือ 69/2561

5 14 สค.61

ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนงบประมาณ 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 2562

10,000.00          -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุนสิน จ ากัด
วงเงินท่ีจัดซ้ิอ 9,993.80

- ใบส่ังซ้ือ 72/2561

6 22 สค.61
ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

26,440.00          -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุนสิน จ ากัด
วงเงินท่ีจัดซ้ิอ 26,391.55

- ใบส่ังซ้ือ 77/2561

ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 5,432.39 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ บริษัท สยามนิสสันเซลส์ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 485/61
ของ พก. หมายเลขทะเบียน จ ากัด จ ากัด ลว. 16 สค. 2561
ฮง - 9004 กทม.

ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 5,058.75 - เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย บริษัท โตโยต้า กรุงไทย - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 486/61
ของ พก. หมายเลขทะเบียน จ ากัด จ ากัด ลว. 16 สค. 2561
ฮล - 6816 กทม.

16-ส.ค.-61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2561

7 16-ส.ค.-61 -
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ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2561

ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 16,649.20 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ บริษัท สยามนิสสันเซลส์ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 487/61
ของ พก. หมายเลขทะเบียน จ ากัด จ ากัด ลว. 16 สค. 2561
ฮต - 7595 กทม.
ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 4,680 - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 488/61
ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 1 ลว. 16 สค. 2561
ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 2,420 - เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร สามงามทอง นายวิเชียร สามงามทอง - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 489/61
งานด้านการบันทึกข้อมูลระบบการเงิน ลว. 16 สค. 2561
และงานการเงิน (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)
ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 4,980 - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 490/61
ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบใบส าคัญ ลว. 16 สค. 2561
คนท่ี 3 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)
ค่าจ้างเหมเอกชนเอกชนบุคคลธรรมดา 4,000 - เฉพาะเจาะจง นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 491/61
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง ลว. 16  สค 2561
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติงานประจ า
กลุ่มอ านวยการส านักงานเลขานุการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คนท่ี 3)
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)
ค่าจ้างเหมเอกชนเอกชนบุคคลธรรมดา 4,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 492/61
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง ลว 16 สค. 2561
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติงานประจ า
กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเลขานุการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)
ค่าจ้างเหมเอกชนเอกชนบุคคลธรรมดา 4,000 - เฉพาะเจาะจง นายสุทิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทิพงษ์ จงใจกลาง - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 493/61
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง ลว. 16 สค. 2561
เจ้าหน้าท่ีธุรการไปปฏิบัติงานประจ า
กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเลขานุการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

15 16-ส.ค.-61

13 16-ส.ค.-61

14 16-ส.ค.-61

11 16-ส.ค.-61

12 16-ส.ค.-61

9 16-ส.ค.-61

10 16-ส.ค.-61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2561

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 4,400 - เฉพาะเจาะจง นางสาววศินี ทองอู๋ นางสาววศินี ทองอู๋ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 494/61
ช่วยด าเนินงานกลุ่มงานพัสดุ ลว 16 สิงหาคม 2561
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)
ค่าจ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 4,400 - เฉพาะเจาะจง นายวรินทร สร้อยสุข นายวรินทร สร้อยสุข - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 495/61
ปฏิบัติงานด้านควบคุม ก ากับ ดูแล ลว 16 สค. 2561
ตรวจสอบ ซ่อมแวม บ ารุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ และอาคารสถานท่ี (เพ่ิมเติม)
ค่าจ้างเหมเอกชนเอกชนบุคคลธรรมดา 4,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวจุลินทิพย์ นางสาวจุลินทิพย์ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 496/61
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง แก้วไกรสอน แก้วไกรสอน ลว. 16 สค. 2561
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติงานประจ า
กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเลขานุการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

19 2 ส.ค. 61

จัดจ้างท ากระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร ในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการจัดท า
ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการควบคุมภายใน

4,500.00           - เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส  
ราคาเสนอ 4,500

ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส  
ราคาเสนอ 4,500

- ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
456/2561 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2561

20 2 ส.ค. 61

จัดจ้างท าเอกสาร ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการด าเนินการจัดท าตัวช้ีวัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ
ควบคุมภายใน

1,125.00           - เฉพาะ
เจาะจง

ร้านลีโอซ่า ราคาเสนอ 
1,124.78

ร้านลีโอซ่า ราคาเสนอ 
1,124.78

- ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
459/2561 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2561

21 2 ส.ค. 61

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการด าเนินการจัดท าตัวช้ีวัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ
ควบคุมภายใน

1,000.00           - เฉพาะ
เจาะจง

ร้านวัฒนาเทรดด้ิง ราคา
เสนอ 963

ร้านวัฒนาเทรดด้ิง ราคาเสนอ
 963

- ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
71/2561 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2563

18 16-ส.ค.-61

17 16-ส.ค.-61

16 16-ส.ค.-61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2561

22 2 ส.ค. 61

จัดจ้างเหมารถตู้ ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการด าเนินการจัดท าตัวช้ีวัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ
ควบคุมภายใน

18,000.00          - เฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ 
ราคาเสนอ 18,000

นายปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 18,000

- ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
458/2561 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2561

23 9 ส.ค. 61
จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าผ่านทาง ไปราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

           3,600.00 - เฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ 
ราคาเสนอ 3,600

นายปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 3,600

- ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
484/2561 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2561

24 9 ส.ค. 61
จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าผ่านทาง ไปราชการ
จังหวัดหนองคาย

7,200.00           - เฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ 
ราคาเสนอ 7,200

นายปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 7,200

- ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
483/2561 ลงวันท่ี 15 
สิงหาคม 2561

25 20 ส.ค. 61
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน           24,000.00 - เฉพาะ

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัย
เฟอร์นิเจอร์ ราคาเสนอ 
22,470

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัย
เฟอร์นิเจอร์ ราคาเสนอ 
22,470

- ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
85/2561 ลงวันท่ี 31 
สิงหาคม 2561

26 20 ส.ค. 61
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 126,000.00        - เฉพาะ

เจาะจง
บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็น
เตอร์ ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาเสนอ 124,976

บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์ 
ซัพพลาย จ ากัด ราคาเสนอ 
124,976

- ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
84/2561 ลงวันท่ี 31 
สิงหาคม 2561

27 20 ส.ค. 61
จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ ไปราชการ
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดกาฬสินธ์ุ

          25,200.00 - เฉพาะ
เจาะจง

สิบเอกวรวิทย์ โก้สกุล 
ราคาเสนอ 23,400

สิบเอกวรวิทย์ โก้สกุล ราคา
เสนอ 23,400

- ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
516/2561 ลงวันท่ี 24 
สิงหาคม 2561

28 21 ส.ค. 61
จัดจ้างท าโล่เกียรติคุณส าหรับผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปี 2561

32,300.00          - เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกวีศิลป์ ราคาเสนอ 
32,300

ร้านกวีศิลป์ ราคาเสนอ 
32,300

- ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
515/2561 ลงวันท่ี 24 
สิงหาคม 2561

29 29 ส.ค. 61
จัดซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร ในการจัด
สัมมนา ถอดบทเรียนการขับเคล่ือนภารกิจ
ของ พก. ในปี 2561

60,000.00          - เฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.วา
นิชกิจเจริญ ราคาเสนอ 
59,920

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.วานิชกิจ
เจริญ ราคาเสนอ 59,920

- ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
83/2561 ลงวันท่ี 30 
สิงหาคม 2561

30 31 ส.ค. 61
จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าน้ ามัน            5,000.00 - เฉพาะ

เจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ 
ราคาเสนอ 5,000

นายปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 5,000

- ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
530/2561 ลงวันท่ี 31 
สิงหาคม 2561

31 14 ส.ค. 61
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณพ้ืนท่ีช้ัน 1 อาคาร 
60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

          26,000.00 - เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ต
ต้ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์
 25,872.60

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 
25,872.60

- ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
507/2561 ลงวันท่ี 21 
สิงหาคม 2561

32 28 ส.ค. 61
จ้างซ่อมแซมลิฟต์            2,700.00 - เฉพาะ

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป
เอ็นจิเยร่ิง 2,675

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ปเอ็น
จิเยร่ิง 2,675

- ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี 
538/2561 ลงวันท่ี 7 
กันยายน 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2561
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1 สค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฎิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานด้าน
งานธุรการ สารบรรณ บัญชีและพัสดุ 
นางสาวซูไฮรี บันนา (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

1,000.00            - เฉพาะเจาะจง นางสาวซูไฮรี บันนา นางสาวซูไฮรี บันนา วงเงิน
จัดจ้าง 1,000.-บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
454/2561 ลว. 

1/08/2561

34

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

420.00               - เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญภา  ผลศิริ นางสาวปุญภา ผลศริ วงเงิน
จัดจ้าง 420.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
461/2561 ลว. 

3/08/2561
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3 สค.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานการ
จัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ งานการ
ด าเนินงาน         ศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานคร (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (นายนิ
รวิทย์ นามบุญ)

840.00               - เฉพาะเจาะจง นายนิรวิทย์ นามบุญ นายนิรวิทย์ นามบุญ วงเงิน
จัดจ้าง 840.-บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
462/2561 ลว. 

3/08/2561
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3 สค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ ด าเนินงาน
โครงการจัดบริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน (ด้าน
งานสังคมสงเคราะห์) (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) 
นางสาวสุดารัตน์  แผลงเดช

840.00               - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์  แผลง
เดช

นางสาวสุดารัตน์  แผลงเดช 
วงเงินจัดจ้าง 840.-บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
463/2561 ลว. 

3/08/2561
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3 สค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) โครงการจัดบริการสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชน (ด้านงานร้องเรียนร้องทุกข์) (เพ่ิมเติม)
 (นางสาวนริศรา 
ทาโทน)

840.00               - เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา ทาโทน) นางสาวนริศรา ทาโทน 
วงเงินจัดจ้าง 840.-บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
464/2561 ลว. 

3/08/2561
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8 สค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
และคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งาน
ประสานงานกิจกรรมล่ามภาษามือ 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) (นางสาวพิชญดา คะเล
รัมย์)

           4,200.00  - เฉพาะเจาะจง (นางสาวพิชญดา คะเล
รัมย์)

นางสาวพิชญดา คะเลรัมย์ 
วงเงินจัดจ้าง 4,200- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
466/2561 ลว. 

8/08/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2561
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8 สค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการและทุกคนในสังคม งานบันทึกข้อมูล
และประสานงานโครงการส่งเสริมการจัดส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก
คนในสังคม(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาว
ปริญญา ประทุมมี

           4,200.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวปริญญา ประทุมมี นางสาวปริญญา ประทุมมี 
วงเงินจัดจ้าง 4,200.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
467/2561 ลว. 

8/08/2561
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8 สค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการและทุกคนในสังคม งานจัดท าข้อมูล
และประสานงานโครงการส่งเสริมการจัดส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก
คนในสังคม(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาว
สุวนันท์ เดชกุญชร

           4,200.00  - เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุวนันท์ เดช
กุญชร

 นางสาวสุวนันท์ เดชกุญชร 
วงเงินจัดจ้าง4,200.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
468/2561 ลว. 

8/08/2561
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8 สค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
และคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งาน
ประสานโครงการส่งเสริมและคุ้มครองการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการ (เพ่ิมเติม) นางสาวแกม
กาญจน์  ไกรลักษณวราภา

4,200.00            - เฉพาะเจาะจง นางสาวแกมกาญจน์  
ไกรลักษณวราภา

นางสาวแกมกาญจน์  ไกร
ลักษณวราภา วงเงินจัดจ้าง 

4,200.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
469/2561 ลว. 

8/08/2561

42

 - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานโครง
สนับสนุนจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน 
งานสนับสนุนและจัดท าข้อมูลศูนย์บริการ
คนพิการท่ัวไป (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาว
มณีรัตน์ ซ่ือสัตย์

420.00               นางสาวมณีรัตน์ ซ่ือสัตย์  นางสาวมณีรัตน์ ซ่ือสัตย์ 
วงเงินจัดจ้าง 420.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
472/2561 ลว. 
10/08/2561
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 10 สค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
และคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งาน
ประสานโครงการส่งเสริมและคุ้มครองการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการ (เพ่ิมเติม) นางสาวแกม
กาญจน์  ไกรลักษณวราภา

420.00               - เฉพาะเจาะจง นางสาวแกมกาญจน์ ไกร
ลักษณวราภา

นางสาวแกมกาญจน์ ไกร
ลักษณวราภา วงเงินจัดจ้าง 

420.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
473/2561 ลว. 
10/08/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2561
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 10 สค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานโครง
สนับสนุนจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน 
งานติดตามการด าเนินงานการจัดสวัสดการ
คนพิการในชุมชน (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) 
นางสาวชลดา แก้วเปีย

420.00               - เฉพาะเจาะจง นางสาวชลดา แก้วเปีย นางสาวชลดา แก้วเปีย วงเงิน
จัดจ้าง 420

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
474/2561 ลว. 
10/08/2561

45

 10 สค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการและทุกคนในสังคม งานบันทึกข้อมูล
และประสานงานโครงการส่งเสริมการจัดส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก
คนในสังคม(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาว
ปริญญา ประทุมมี

420.00               - เฉพาะเจาะจง นางสาวปริญญา ประทุมมี นางสาวปริญญา ประทุมมี 
วงเงินจัดจ้าง 420.-บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
475/2561 ลว. 
10/08/2561

46

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

           3,210.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญภา  ผลศิริ นางสาวปุญภา  ผลศิริ วงเงิน
จัดจ้าง 3,210.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
477/2561 ลว. 
14/08/2561

47

 14 สค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานโครง
สนับสนุนจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน 
งานติดตามการด าเนินงานการจัดสวัสดการ
คนพิการในชุมชน (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) 
นางสาวชลดา แก้วเปีย

           3,210.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวชลดา แก้วเปีย นางสาวชลดา แก้วเปีย วงเงิน
จัดจ้าง 3,210.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
478/2561 ลว. 
14/08/2561

48

 14 สค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานโครง
สนับสนุนจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน 
งานสนับสนุนและจัดท าข้อมูลศูนย์บริการ
คนพิการท่ัวไป (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาว
มณีรัตน์ ซ่ือสัตย์

           3,810.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน์ ซ่ือสัตย์ นางสาวมณีรัตน์ ซ่ือสัตย์ 
วงเงินจัดจ้าง 3,318.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
479/2561 ลว. 
14/08/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2561

49

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

           3,210.00  - เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ เสตะจันทร์ นายไพโรจน์ เสตะจันทร์ 
วงเงินจัดจ้าง 3,210.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
480/2561 ลว. 
14/08/2561

50
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม (เพ่ิมเติม) ของ
นางสาววิรงค์ลอง บุญส าเร็จ

           3,210.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรงค์ลอง บุญ
ส าเร็จ

นางสาววิรงค์ลอง บุญส าเร็จ 
วงเงินจัดจ้าง 3,210.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
481/2561 ลว. 
14/08/2561

51

17 สค.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการฝึก
ทักษะและพัฒนาอาชีพในสถาบันแก่คนพิการ
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาวสิริพร คล้ิงบัว
ทอง

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

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
449/2561 ลว. 
17/07/2561

52

17 สค.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานการ
จัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ งาน
พัฒนาระบบศูนย์บริการคนพิการ(ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม)  (นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ)

420.00               - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ นางสาวอุษณีย์ ฤทธิสนธ์ิ 
วงเงินจัดจ้าง 420.-บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
500/2561 ลว. 
17/07/2561

53

17 สค.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพและสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิต
ท่ีดีของคนพิการและครอบครัวii(คนท่ี 2)

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

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
501/2561 ลว. 
17/07/2561

54
 9 ส.ค.61 จัดซ้ือหมึกปร้ิน กสส. 154,100.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง วงเงินจัดซ้ือ

 152,730.- บาท
- ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 76/2561

 ลว.21/08/2561

55
28 ส.ค.61 วัสดุส านักงาน กสส.         134,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง วงเงินจัดซ้ือ

 133,182.- บาท
- ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 79/2561

 ลว.24/08/2561

56

 17 สค.61 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนในพ้ืนท่ี เพ่ือใช้เดินทาง
ไปราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง และจังหวัด
ชุมพร

           7,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายผดุง พันธร  นายผดุง พันธร วงเงินจัดจ้าง
 7,000.-บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
502/2561 ลว. 
17/08/2561
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2561

57
 24 สค.61 จัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฎิบัติ

การ การขับเคล่ือนการส่งเสริมสิทธิและสวัดิ
การคนพิการ

5,000.00            - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเทรดด้ิง ร้านวัฒนาเทรดด้ิง วงเงินจัด
จ้าง 4,962.66

-
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 78/2561

 ลว.22/08/2561

58
 24 สค.61 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสารเพ่ือใช้ในการประชุม

เชิงปฎิบัติการ การขับเคล่ือนการส่งเสริม
สิทธิและสวัดิการคนพิการ

          20,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 
วงเงินจัดจ้าง 20,000.-บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
508/2561 ลว. 
22/08/2561

59
 24 สค.61 จ้างท าเอกสารเพ่ือใช้ในการประชุมเชิง

ปฎิบัติการ การขับเคล่ือนการส่งเสริมสิทธิ
และสวัดิการคนพิการ

          10,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า วงเงินจัดจ้าง 
9,999.15 บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
509/2561 ลว. 
22/08/2561

60

 24 สค.61 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมค่าท าเนียม
ผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้เดินทางไปราชการ
ประชุมเชิงปฎิบัติการ การขับเคล่ือนการ
ส่งเสริมสิทธิและสวัดิการคนพิการ

          52,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
จัดจ้าง 52,000.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
510/2561 ลว. 
22/08/2561

61
24 ส.ค.61 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรมเนียม

ผ่านทางพิเศษ ใช้เดินทางไปราชการจังหวัด
เลย

          14,400.00  - เฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
จัดจ้าง 14,400.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
512/2561 ลว. 
24/08/2561

62
24 ส.ค.61 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับเติมรถตู้จ้างเหมา

ใช้เดินทางไปราชการจังหวัดเลย
10,000.00           - เฉพาะเจาะจง  - -  -

63

 24 สค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
และคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งาน
ประสานงานกิจกรรมล่ามภาษามือ 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) (นางสาวพิชญดา คะเล
รัมย์)

2,900.00            - เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญดา คะเลรัมย์ 
วงเงินจัดจ้าง 2,900.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
513/2561 ลว. 
24/08/2561

64
 24 สค.61 วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในกิจกรรมสนับสนุนการ

รวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ จ านวน
 ๕ กลุ่ม

73,360.00           - เฉพาะเจาะจง หจก.โปรดักท์ ดรอว์สตริง 
วงเงินจัดจ้าง 71,829.31 บาท

- ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 81/2561
 ลว. 24/08/2561

65
 24 สค.61 เช่าสถานท่ีจัดประชุม เพ่ือใช้การฝึกอบรม 

ส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะการตัดเย็บกระเป๋า
ส าเร็จรูป (ผลิตภัณฑ์จากผ้า)

           8,000.00  - เฉพาะเจาะจง - ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 82/2561
 ลว. 24/08/2561

66
 24 สค.61 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพ่ือใช้เดินทางไป

ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลพบุรี และสระบุรี
12,600.00           - เฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน

จัดจ้าง 12,600.-บาท
- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

514/2561 ลว. 
24/08/2561
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รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2561

67

 24 สค.61 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับเติม
รถตู้จ้างเหมา เพ่ือใช้เดินทางไปราชการ
จังหวัดสมุทรสาคร ลพบุรี และสระบุรี

           9,100.00  - เฉพาะเจาะจง  - -  -

68
 24 สค.61 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ในการ

ฝึกอบรม การพัฒนาปรับเปล่ียนรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์

5,700.00            - เฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า วงเงินจัดจ้าง 
5,700.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
518/2561 ลว. 
24/08/2561

69

28 ส.ค.61  จ้างพิมพ์หนังสือท าเนียบองค์กรท่ีได้รับรอง
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ หรือองค์กรอ่ืน
ใดท่ีให้บริการแก่คนพิการ ประจ าปี ๒๕๕๒ -
 ๒๕๖๑

          64,200.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.เทพเพ็ญวานิสย์ วงเงิน
จัดจ้าง 64,200.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
517/2561 ลว. 
24/08/2561

70

28 ส.ค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ ด าเนินงาน
โครงการจัดบริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน (ด้าน
งานสังคมสงเคราะห์) (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) 
นางสาวสุดารัตน์  แผลงเดช

840.00               - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์  แผลง
เดช

นางสาวสุดารัตน์  แผลงเดช 
วงเงินจัดจ้าง 840.-บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
519/2561 ลว. 
30/08/2561

71

28 ส.ค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) โครงการจัดบริการสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชน (ด้านงานร้องเรียนร้องทุกข์) (เพ่ิมเติม)
 (นางสาวนริศรา 
ทาโทน)

840.00               - เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา ทาโทน) นางสาวนริศรา ทาโทน 
วงเงินจัดจ้าง 840.-บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
520/2561 ลว. 
30/08/2561

72

28 ส.ค.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานการ
จัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ งาน
พัฒนาระบบศูนย์บริการคนพิการ(ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม)  (นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ)

840.00               - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ นางสาวอุษณีย์ ฤทธิสนธ์ิ 
วงเงินจัดจ้าง 840.-บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
521/2561 ลว. 
30/08/2561

73

28 ส.ค.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการฝึก
ทักษะและพัฒนาอาชีพในสถาบันแก่คนพิการ
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาวสิริพร คล้ิงบัว
ทอง

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

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
522/2561 ลว. 
30/08/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2561
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28 ส.ค.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานการ
จัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ งานการ
ด าเนินงาน         ศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานคร (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (นายนิ
รวิทย์ นามบุญ)

840.00               - เฉพาะเจาะจง นายนิรวิทย์ นามบุญ นายนิรวิทย์ นามบุญ วงเงิน
จัดจ้าง 840.-บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
523/2561 ลว. 
29/08/2561

75

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

           3,810.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญภา  ผลศิริ นางสาวปุญภา  ผลศิริ วงเงิน
จัดจ้าง 3,318.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
525/2561 ลว. 
31/08/2561

76

 30 สค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานโครง
สนับสนุนจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน 
งานติดตามการด าเนินงานการจัดสวัสดการ
คนพิการในชุมชน (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) 
นางสาวชลดา แก้วเปีย

           3,810.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวชลดา แก้วเปีย นางสาวชลดา แก้วเปีย วงเงิน
จัดจ้าง 3,318.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
526/2561 ลว. 
31/08/2561

77

 30 สค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานโครง
สนับสนุนจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน 
งานสนับสนุนและจัดท าข้อมูลศูนย์บริการ
คนพิการท่ัวไป (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาว
มณีรัตน์ ซ่ือสัตย์

           3,810.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน์ ซ่ือสัตย์ นางสาวมณีรัตน์ ซ่ือสัตย์ 
วงเงินจัดจ้าง 3,318.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
527/2561 ลว. 
31/08/2561

78

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

           3,810.00  - เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ เสตะจันทร์ นายไพโรจน์ เสตะจันทร์ 
วงเงินจัดจ้าง 3,318.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
528/2561 ลว. 
31/08/2561
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 30 สค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม (เพ่ิมเติม) ของ
นางสาววิรงค์ลอง บุญส าเร็จ

           3,810.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรงค์ลอง บุญ
ส าเร็จ

นางสาววิรงค์ลอง บุญส าเร็จ 
วงเงินจัดจ้าง 3,318.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
529/2561 ลว. 
31/08/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 สิงหำคม 2561
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28 ส.ค.61 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรมเนียม

ผ่านทางพิเศษ ใช้เดินทางไปราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3,600.00            - เฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
จัดจ้าง 3,600.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
530/2561 ลว. 
31/08/2561

81
28 ส.ค.61 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับเติมรถตู้จ้างเหมา

ใช้เดินทางไปราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3,000.00            - เฉพาะเจาะจง  - -  -

82
28 ส.ค.61 จ้างท าใบรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคน

พิการพร้อมปกผ้าไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
40,000.00           - เฉพาะเจาะจง หจก เทพเพ็ญวานิสย์ หจก เทพเพ็ญวานิสย์ วงเงิน

จัดจ้าง 39,780.-บาท
- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

536/2561 ลว. 
31/08/2561

83

28 ส.ค.61 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการด าเนินโครงการบูรณาการ
ระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าของ
คนพิการ คร้ังท่ี 7/2561

9,000.00            - เฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า ร้านลี โอ ซ่า วงเงินจัดจ้าง 
4,815.- บาท

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
537/2561 ลว. 

5/09/2561


