
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1

4 พ.ค. 61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองการจัดท าแผนพัฒนาความ
เข้มแข็ง องค์กรคนพิการ ภายใต้
การสนับสนุนจากกองทุนฯ

10,000.00        - 

เฉพาะ
เจาะจงราคา

ร้าน ดับเบ้ิลทู เทรดด้ิง
9,662.10

ร้าน ดับเบ้ิลทู เทรดด้ิง
9,662.10

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 15/2561

2

4 พ.ค. 61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองการจัดท าแผนพัฒนาความ
เข้มแข็ง องค์กรคนพิการ ภายใต้
การสนับสนุนจากกองทุนฯ

51,600.00        - 

เฉพาะ
เจาะจงราคา

ร้าน ช.วานิชกิจเจริญ
51,531.20

ร้าน ช.วานิชกิจเจริญ
51,531.20

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 15/2561

3

4 พ.ค. 61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองการจัดท าแผนพัฒนาความ
เข้มแข็ง องค์กรคนพิการ ภายใต้
การสนับสนุนจากกองทุนฯ

43,000.00        - 

เฉพาะ
เจาะจงราคา

ร้านลีโอซ่า
42,996.35

ร้านลีโอซ่า
42,996.35

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 15/2561

4
7 พ.ค. 61 ครุภัณฑ์ส ำนักงำนของกอง

กองทุนฯ
123,000.00     123,000.00     

เฉพาะ
เจาะจงราคา

บริษัทตากอรุณสิน 
จ ากัด

121,980.-

บริษัทตากอรุณสิน 
จ ากัด

121,980.-

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 15/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2561

5

31 พ.ค. 61 โครงการการเช่าระบบแม่ข่ายแบบ
 Cloud Computing และ
เครือข่ายสัญญาณความเร็วสูง

4,000,000.00   4,000,000.00   e - bidding บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน)
3,950,000.-

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน)
3,930,000.-

 - สัญญาจ้าง
เลขท่ี 5/2561

6 22 พ.ค. 61

จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าผ่านทาง 
ไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี

9,000.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา

ปริญญา เรืองจาบ 
ราคาเสนอ 9,000

ปริญญา เรืองจาบ 
ราคาเสนอ 9,000

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 304/2561 
ลงวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2561

7 24-พ.ค.-61

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

372,000.00     372,000.00     
เฉพาะ

เจาะจงราคา

ร้านสุรชัย ราคาเสนอ
 335,300

ร้านสุรชัย ราคาเสนอ
 335,300

 - สัญญาท่ี 5/2561 
ลงวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2561

8 24-พ.ค.-61

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 250,000.00     250,000.00     
เฉพาะ

เจาะจงราคา

ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ราคา
เสนอ 248,100

ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ราคา
เสนอ 248,100

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 50/2561 
ลงวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2561

9 31 พ.ค. 61

จัดจ้างท าแฟ้มทะเบียนประวัติ
บุคลากร ก.พ.7 และบัตรประจ าตัว

146,000.00     146,000.00     
เฉพาะ

เจาะจงราคา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เทพเพ็ญวานิสย์ ราคา

เสนอ 146,000

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพ
เพ็ญวานิสย์ ราคา
เสนอ 146,000

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 320/2561 
ลงวันท่ี 7 มิถุนายน
 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2561

10

 4 พค.61 จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
ช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม 
โครงกำรส่งเสริมและคุ้มครองกำร
เข้ำถึงสิทธิคนพิกำร งำนประสำน
โครงกำรส่งเสริมและคุ้มครองกำร
เข้ำถึงสิทธิคนพิกำร (ปฏิบัติงำน
เพ่ิมเติม) นำงสำวแกมกำญจน์  
ไกรลักษณวรำภำ

           420.00  -

เฉพาะ
เจาะจงราคา

นางสาวแกมกาญจน์ 
 ไกรลักษณวราภา

นางสาวแกมกาญจน์  
ไกรลักษณวราภา 

วงเงินจัดจ้าง 420.- 
บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
265/2561 ลว. 

4/05/2561

11

 4 พค.61 จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
ช่วยปฏิบัติงำนนักสังคมสงเครำะห์
 ด ำเนินงำนโครงกำรจัดบริกำร
สวัสดิกำรเงินสงเครำะห์และฟ้ืนฟู
สมรรถภำพคนพิกำรในชุมชน 
(ด้ำนงำนสังคมสงเครำะห์) 
(ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม) นำงสำวสุดำ
รัตน์  แผลงเดช

         1,680.00  -

เฉพาะ
เจาะจงราคา

นางสาวสุดารัตน์ 
แผลงแดช

นางสาวสุดารัตน์ 
แผลงแดช วงเงินจัด
จ้าง 1,680.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
266/2561 ลว. 

4/05/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2561

12

 4 พค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
ด าเนินงานโครงการจัดบริการ
สวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน 
(ด้านงานจัดการศูนย์บริการคน
พิการกรุงเทพมหานคร) 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นายพิเชษฐ 
ลีนุกูลชัย

           420.00  -

เฉพาะ
เจาะจงราคา

นายพิเชษฐ ลีนุกูลชัย นายพิเชษฐ ลีนุกูลชัย
 วงเงินจัดจ้าง 420.- 

บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
267/2561 ลว. 

4/05/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2561

13

 11 พค.61 จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
ช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม 
โครงกำรส่งเสริมกำรจัดส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรและ
ทุกคนในสังคม งำนจัดท ำข้อมูล
และประสำนงำนโครงกำรส่งเสริม
กำรจัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำรและทุกคนใน
สังคม(ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม) 
นำงสำวสุวนันท์ เดชกุญชร

           420.00  -

เฉพาะ
เจาะจงราคา

 นางสาวสุวนันท์ เดช
กุญชร

 นางสาวสุวนันท์ เดช
กุญชร วงเงินจัดจ้าง 

420.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
275/2561 ลว. 
11/05/2561

14

 11 พค.61 จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
ช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม 
ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนิน
 งำนข้อมูลศูนย์บริกำรคนพิกำร
จังหวัด(ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม) นำย
ไพโรจน์ เสตะจันทน์

           420.00  -

เฉพาะ
เจาะจงราคา

นายไพโรจน์ เสตะ
จันทน์

นายไพโรจน์ เสตะ
จันทน์ วงเงินจัดจ้าง 

420.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
276/2561 ลว. 
11/05/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2561

15

 11 พค.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงานนักพัฒนา
สังคม ด าเนินงานโครงการ
จัดบริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชน (ด้านงานร้องเรียนร้อง
ทุกข์) (ปฏิบัติเพ่ิมเติม) นางสาว
นริศรา ทาโทน

         1,260.00  -

เฉพาะ
เจาะจงราคา

นางสาวนริศรา ทา
โทน

นางสาวนริศรา ทา
โทน วงเงินจัดจ้าง 

1,260.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
277/2561 ลว. 
11/05/2561

16

 11 พค.61 จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
ช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม 
โครงกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำร
ผู้ช่วยคนพิกำร งำนประสำนงำน
โครกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำร
ผู้ช่วยคนพิกำร(ปฏิบัติเพ่ิมเติม) 
นำงสำวพรทิพย์ อุดมทรัพย์

         4,100.00  -

เฉพาะ
เจาะจงราคา

นางสาวพรทิพย์ 
อุดมทรัพย์

นางสาวพรทิพย์ อุดม
ทรัพย์ วงเงินจัดจ้าง 

4,100.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
279/2561 ลว. 
11/05/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2561
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 11 พค.61 จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
ช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม 
โครงกำรส่งเสริมกำรจัดส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรและ
ทุกคนในสังคม งำนบันทึกข้อมูล
และประสำนงำนโครงกำรส่งเสริม
กำรจัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำรและทุกคนใน
สังคม(ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม) 
นำงสำวปริญญำ ประทุมมี

         4,100.00  -

เฉพาะ
เจาะจงราคา

นางสาวปริญญา 
ประทุมมี

นางสาวปริญญา ประ
ทุมมี วงเงินจัดจ้าง 

4,100.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
280/2561 ลว. 
11/05/2561

18

 11 พค.61 จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
ช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม 
โครงกำรส่งเสริมและคุ้มครองกำร
เข้ำถึงสิทธิคนพิกำร งำน
ประสำนงำนกิจกรรมล่ำมภำษำ
มือ คนท่ี 2 (ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม) 
นำงสำวรุ่งทิพย์ หนูแก้ว

         4,100.00  -

เฉพาะ
เจาะจงราคา

นางสาวรุ่งทิพย์ หนู
แก้ว

นางสาวรุ่งทิพย์ หนู
แก้ว  วงเงินจัดจ้าง 

4,100.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
281/2561 ลว. 
11/05/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2561
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 11 พค.61 จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
ช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม 
โครงกำรส่งเสริมกำรจัดส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรและ
ทุกคนในสังคม งำนจัดท ำข้อมูล
และประสำนงำนโครงกำรส่งเสริม
กำรจัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำรและทุกคนใน
สังคม(ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม) 
นำงสำวสุวนันท์ เดชกุญชร

         4,100.00  -

เฉพาะ
เจาะจงราคา

 นางสาวสุวนันท์ เดช
กุญชร

 นางสาวสุวนันท์ เดช
กุญชร วงเงินจัดจ้าง

4,100.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
282/2561 ลว. 
11/05/2561
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 11 พค.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมและคุ้มครองการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการ งาน
ประสานงานกิจกรรมล่ามภาษามือ
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) (นางสาว
พิชญดา คะเลรัมย์)

         4,100.00  -

เฉพาะ
เจาะจงราคา

(นางสาวพิชญดา 
คะเลรัมย์)

นางสาวพิชญดา 
คะเลรัมย์ วงเงินจัด
จ้าง 4,100- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
283/2561 ลว. 
11/05/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2561

21

15 พค.61 จ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุม เพ่ือใช้ในการจัดประชุม
เชิงปฎิบัติการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ
คนพิการ แนวทางปฏิบัติตาม
มาตรา 35 รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2

       10,000.00  -

เฉพาะ
เจาะจงราคา

ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า วงเงินจัด
จ้าง 8,560.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
286/2561 ลว. 
15/05/2561
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15 พค.61 จ้างท ากระเป๋าเอกสาร เพ่ือใช้ใน
การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สินค้าและบริการของคนพิการ 
แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 35 รุ่น
ท่ี 1 และรุ่นท่ี 2

       25,000.00  -

เฉพาะ
เจาะจงราคา

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
คนพิการ(โรงงานปี
คนพิการสากล)

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคน
พิการ(โรงงานปีคน
พิการสากล) วงเงิน

จัดจ้าง 25,000.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
287/2561 ลว. 
15/05/2561
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15 พค.61 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัด
ประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและ
บริการของคนพิการ แนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรา 35 รุ่นท่ี 1 
และรุ่นท่ี 2

       19,000.00  -

เฉพาะ
เจาะจงราคา

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง 
วงเงินจัดซ้ือ 
17,726.69

 - ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
49/2561 ลว. 
15/05/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2561

24 1 พ.ค. 61
จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองท ำน  ำร้อนและ
น  ำเย็น

         1,400.00  - 
เฉพาะ

เจาะจงราคา

บริษัท ไทยเสรีเอ็นจิ
เน่ียร่ิง จ ากัด ราคา 

1,391.- บาท

บริษัท ไทยเสรีเอ็นจิ
เน่ียร่ิง จ ากัด ราคา 

1,391.- บาท
-

ใบส่ังจ้าง 
293/2561

25 30 พ.ค. 61
จัดจ้ำงเดินสำยโทรศัพท์เส้นหลัก 
(Main Cable)

18,000.00       -
เฉพาะ

เจาะจงราคา

บริษัท ธนสาร ซิเต็มส์
 จ ากัด ราคา 
17,655.- บาท

บริษัท ธนสาร ซิเต็มส์
 จ ากัด ราคา 
17,655.- บาท

-
ใบส่ังจ้าง 
314/2561

26 17 พค.61
จ้างท าตรายางเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานของกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

5,000.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
สากลตรายางและ

การพิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
สากลตรายางและ

การพิมพ์  วงเงินท่ีจัด
จ้าง  4,665.20

- ใบส่ังจ้าง292/2561

27 3 พค. 61
ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ
ของ พก. หมายเลขทะเบียน ก. 
5865 ปทุมธานี

39,761.20       -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
อู่วงศกรยนต์ โดย
นายวรศกร คมชม

อู่วงศกรยนต์ โดยนาย
วรศกร คมชม

-
ใบส่ังจ้าง

264/2561 ลว. 3 
พค. 61

28 10 พค. 61
ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ
ของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮต-
7595 กทม.

9,744.49         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
บริษัท สยามนิสสัน

เซลล์ จ ากัด
บริษัท สยามนิสสัน

เซลล์ จ ากัด
-

ใบส่ังจ้าง
274/2561 ลว. 10

 พค. 61

29 15 พค. 61
ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ
ของ พก. หมายเลขทะเบียน สจ-
4027 กทม.

16,264.00       -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
หจก.สยามมอเตอร์ 

เซอร์วิส
หจก.สยามมอเตอร์ 

เซอร์วิส
-

ใบส่ังจ้าง
288/2561 ลว. 15

 พค. 61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2561

30 18 พค. 61
ค่าจ้างเหมา (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ด าเนินงานกลุ่มงานพัสดุ 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

5,880.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาววศินี ทองอู๋ นางสาววศินี ทองอู๋ -

ใบส่ังจ้าง
294/2561 ลว. 18

 พค. 61

31 22 พค. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีธุรการไปปฏิบัติงาน
ประจ ากลุ่มอ านวยการ สลก. ปี 
2561 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,000.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นายสุทิพวงษ์ จงใจ

กลาง
นายสุทิพวงษ์ จงใจ

กลาง
-

ใบส่ังจ้าง
295/2561 ลว. 22

 พค. 61

32 22 พค. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนัก
จัดการงานท่ัวไปปฏิบัติงาน
ประจ ากลุ่มอ านวยการ สลก. ปี 
2561 (คนท่ี 2) (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม)

4,000.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวเบญญภา สุ

วรรณะ
นางสาวเบญญภา สุ

วรรณะ
-

ใบส่ังจ้าง
296/2561 ลว. 22

 พค. 61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2561

33 22 พค. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนัก
จัดการงานท่ัวไปปฏิบัติงาน
ประจ ากลุ่มอ านวยการ สลก. ปี 
2561 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,000.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวจุลินทิพย์ 

แก้วไกรสอน
นางสาวจุลินทิพย์ 

แก้วไกรสอน
-

ใบส่ังจ้าง
297/2561 ลว. 22

 พค. 61

34 22 พค. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนัก
จัดการงานท่ัวไปปฏิบัติงาน
ประจ ากลุ่มอ านวยการ สลก. ปี 
2561 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,000.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาววรรณพร 

สนศิริ
นางสาววรรณพร 

สนศิริ
-

ใบส่ังจ้าง
298/2561 ลว. 22

 พค. 61

35 22 พค. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ปฏิบัติงานด้าน
ตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 2 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,780.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว  - 

ใบส่ังจ้าง
299/2561 ลว. 22

 พค. 61

36 22 พค. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ปฏิบัติงานด้าน
ตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 3 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,780.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์  - 

ใบส่ังจ้าง
300/2561 ลว. 22

 พค. 61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2561

37 22 พค. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ปฏิบัติงานด้าน
ตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 1 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,780.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวสุภัสสร พงษ์

นิล
นางสาวสุภัสสร พงษ์

นิล
 - 

ใบส่ังจ้าง
301/2561 ลว. 22

 พค. 61

38 22 พค. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) งานด้านการบันทึก
ข้อมูลระบบการเงินและการเงิน 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,990.00         -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นายวิเชียร สามงาม

ทอง
นายวิเชียร สามงาม

ทอง
 - 

ใบส่ังจ้าง
302/2561 ลว. 22

 พค. 61

39 25 พค. 61
ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ
ของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮฐ-
4934 กทม.

         1,307.01 -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
บริษัท โตโยต้า 
กรุงไทย จ ากัด

บริษัท โตโยต้า 
กรุงไทย จ ากัด

 - 
ใบส่ังจ้าง

303/2561 ลว. 22
 พค. 61


