
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1

5 มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุในการอบรม โครงการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ
 แผนพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ 
แผ่นแม่บทเทโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารกองทุนฯ

10,000.00      - เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน 
จ ากัด

10,000.-

บริษัท ตากอรุณสิน 
จ ากัด

10,000.-

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 20/2561

2

5 มิ.ย. 61 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
กองทุนฯ แผนพัฒนาบุคลากร
กองทุนฯ แผ่นแม่บทเทโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
กองทุนฯ

15,000.00      - เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด
15,000.-

ร้านพาวเวอร์ เทรด
15,000.-

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 21/2561

3

5 มิ.ย. 61 จ้างท าเอกสาร โครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ 
แผนพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ 
แผ่นแม่บทเทโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารกองทุนฯ

10,000.00      - เฉพาะ
เจาะจง

ร้านลีโอซ่า
10,000.-

ร้านลีโอซ่า
10,000.-

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 22/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

4

5 มิ.ย. 61 จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ 
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
กองทุนฯ แผนพัฒนาบุคลากร
กองทุนฯ แผ่นแม่บทเทโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
กองทุนฯ

54,000.00      - เฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ
54,000.-

นายปริญญา เรืองจาบ
54,000.-

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 23/2561

5

5 มิ.ย. 61 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
กองทุนฯ แผนพัฒนาบุคลากร
กองทุนฯ แผ่นแม่บทเทโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
กองทุนฯ

30,000.00      - เฉพาะ
เจาะจง

สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิง

สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิง

 - 

6

6 มิ.ย. 61 จ้างผลิตสกู๊ปข่าว ภารกิจงานคน
พิการ/สัมภาษณ์ตามงาน/ตัวว่ิง
ล่างจอ ประชาสัมพันธ์ทาง
สถานีโทรทัศน์

500,000.00     500,000.00     เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ไทย นิวส์ 
เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) 

จ ากัด

บริษัท ไทย นิวส์ 
เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) 

จ ากัด

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 24/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

7

12 มิ.ย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)
 ด าเนินงานด้านกฎหมายภายใต้
ภารกิจของกองกองทุนและ
ส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 
รายท่ี 1 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

2,000.00        - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวชมพูนุช  ศิริ
สวัสด์ิ

2,000.-

นางสาวชมพูนุช  ศิริ
สวัสด์ิ

2,000.-

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 25/2561

8

12 มิ.ย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)
 ด าเนินงานด้านกฎหมายภายใต้
ภารกิจของกองกองทุนและ
ส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 
รายท่ี 2 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

2,000.00        - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวจุฑามาศ  ฉิมก
ลาง

2,000.-

นางสาวจุฑามาศ  ฉิมก
ลาง

2,000.-

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 26/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

9

12 มิ.ย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)
 ด าเนินงานด้านกฎหมายภายใต้
ภารกิจของกองกองทุนและ
ส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 
รายท่ี 4 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

2,000.00        - เฉพาะ
เจาะจง

นายทินกร  แจกกระโทก
2,000.-

นายทินกร  แจกกระโทก
2,000.-

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 27/2561

10

12 มิ.ย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)
 ด าเนินงานด้านกฎหมายภายใต้
ภารกิจของกองกองทุนและ
ส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 
รายท่ี 6 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

2,000.00        - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวธิดารัตน์  ลีนา
ลาด

2,000.-

นางสาวธิดารัตน์  ลีนา
ลาด

2,000.-

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 28/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

11

12 มิ.ย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)
 ด าเนินงานด้านกฎหมายภายใต้
ภารกิจของกองกองทุนและ
ส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 
รายท่ี 7 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

2,000.00        - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวอาริตา  ทับเงิน
2,000.-

นางสาวอาริตา  ทับเงิน
2,000.-

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 29/2561

12

20 มิ.ย. 61 จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง 
(ดีเซล) ของกองกองทุนและ
ส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

1,288,000.00  1,288,000.00   e - bidding บริษัท โตโยต้า กรุงไทย
 จ ากัด

1,287,210.-

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

1,285,000.-

 - สัญญาซ้ือ
เลขท่ี 1/2561

13

25 มิ.ย. 61 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกองกองทุนและส่งเสริมความ
เสมอภาคคนพิการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –
 bidding)

2,543,000.00  2,543,000.00   e - bidding บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์
 จ ากัด

2,233,000.-

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 
จ ากัด

2,230,000.-

 - สัญญาซ้ือ
เลขท่ี 2/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

14

28 มิ.ย. 61 จัดจ้างผลิตส่ือดีวีดีการใช้บริการกู
ยืมเงิน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการเพ่ือประกอบอาชีพ

160,500.00     160,500.00     เฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เทพเพ็ญวานิสย์

160,500.-

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เทพเพ็ญวานิสย์

160,500.-

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 30/2561

15

28 มิ.ย. 61 จัดจ้างท าเอกสารการประชุม 
โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทาง
การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้าง
งาน
คนพิการในสถานประกอบการ

50,000.00      - เฉพาะ
เจาะจง

ทริปเป้ิล ครีเอทีฟ
50,000.-

ทริปเป้ิล ครีเอทีฟ
50,000.-

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 31/2561

16

28 มิ.ย. 61

จัดจ้างท ากระเป๋าเอกสาร โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทาง
การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้าง
งาน
คนพิการในสถานประกอบการ

50,000.00      - เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด
50,000.-

ร้านพาวเวอร์ เทรด
50,000.-

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 32/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

17

28 มิ.ย. 61 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ประชุม 
โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทาง
การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้าง
งาน
คนพิการในสถานประกอบการ

25,150.35      - เฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ดับเบ้ิลทู 
เทรดด้ิง

25,150.35

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ดับเบ้ิลทู 
เทรดด้ิง

25,150.35

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 33/2561

18 13 มิ.ย. 61

จัดจ้างท ากระเป๋า ในการอบรม 
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ของ
 พก. (DEP4)

      13,000.00 - เฉพาะ
เจาะจง

พรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 
ราคาเสนอ 7,800

พรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 
ราคาเสนอ 7,800

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 355/2561 
ลงวันท่ี 21 
มิถุนายน 2561

19 13 มิ.ย. 61

จัดจ้างท าเอกสาร ในการอบรม 
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ของ
 พก. (DEP4)

9,750.00        - เฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพ
เพ็ญวานิสย์ ราคาเสนอ

 8,500

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพ
เพ็ญวานิสย์ ราคาเสนอ 

8,500

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 354/2561 
ลงวันท่ี 21 
มิถุนายน 2561

20 13 มิ.ย. 61

จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าผ่านทาง 
ในการอบรม พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรใหม่ของ พก. (DEP4)

      43,200.00 - เฉพาะ
เจาะจง

ปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 43,200

ปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 43,200

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 356/2561 
ลงวันท่ี 21 
มิถุนายน 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

21 13 มิ.ย. 61

จัดซ้ือวัสดุ ในการอบรม พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรใหม่ของ พก. 
(DEP4)

27,000.00      - เฉพาะ
เจาะจง

ร้านวัฒนาเทรดด้ิง ราคา
เสนอ 24,797.25

ร้านวัฒนาเทรดด้ิง ราคา
เสนอ 24,797.25

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 58/2561 
ลงวันท่ี 21 
มิถุนายน 2561

22 15 มิ.ย. 61

จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าผ่านทาง 
ไปราชการจังหวัดราชบุรี

3,600.00        - เฉพาะ
เจาะจง

ปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 3,600-

ปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 3,600-

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 353/2561 
ลงวันท่ี 20 
มิถุนายน 2561

23 20 มิ.ย. 61

จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าผ่านทาง 
ไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

12,600.00      - เฉพาะ
เจาะจง

ปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 12,600

ปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 12,600

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 373/2561 
ลงวันท่ี 26 
มิถุนายน 2562

24 20-มิ.ย.-61

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2561

30,000.00      - เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด 
ราคาเสนอ 29,705

ร้านพาวเวอร์ เทรด 
ราคาเสนอ 29,705

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 60/2561 
ลงวันท่ี 26 
มิถุนายน 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

25 26 มิ.ย. 61

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ในการจัด
ฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายนัก
ประชาสัมพันธ์ (DEPPER) เพ่ือ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ให้กับประชาชน

44,600.00      - เฉพาะ
เจาะจง

ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ราคา
เสนอ 44,600

ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ราคา
เสนอ 44,601

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 61/2561 
ลงวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2561

26 26 มิ.ย. 61

จัดจ้างท ากระเป๋าส าหรับใส่
เอกสาร ในการจัดฝึกอบรม การ
สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 
(DEPPER) เพ่ือสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจให้กับประชาชน

20,000.00      - เฉพาะ
เจาะจง

พรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 
ราคาเสนอ 20,000

พรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 
ราคาเสนอ 20,000

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 385/2561 
ลงวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2561

27 26 มิ.ย. 61

จัดจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่าน
ทาง ในการจัดฝึกอบรม การสร้าง
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 
(DEPPER) เพ่ือสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจให้กับประชาชน

60,000.00      - เฉพาะ
เจาะจง

ปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 60,000

ปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 60,000

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 384/2561 
ลงวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

28 26 มิ.ย. 61

จัดจ้างเหมารถตู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
พร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทาง ใน
การจัดฝึกอบรม การสร้าง
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 
(DEPPER) เพ่ือสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจให้กับประชาชน

10,800.00      - เฉพาะ
เจาะจง

ปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 10,800

ปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 10,800

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 383/2561 
ลงวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2563

29 26 มิ.ย. 61

จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการ
อบรม ในการจัดฝึกอบรม การ
สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 
(DEPPER) เพ่ือสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจให้กับประชาชน

12,000.00      - เฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพ
เพ็ญวานิสย์ ราคาเสนอ

 12,000

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพ
เพ็ญวานิสย์ ราคาเสนอ 

12,000

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 382/2561 
ลงวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2564

30 25-มิ.ย.-61

จ้างซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ของกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

92,000.00      - เฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ปลายฟ้าใส ราคาเสนอ 
91,538.50

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ปลายฟ้าใส ราคาเสนอ 
91,538.50

 - รออนุมัติส่ังจ้าง

31 28-มิ.ย.-61
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุ
ส านักงาน

500,000.00     500,000.00     เฉพาะ
เจาะจง

รอรายงานขอซ้ือ รอรายงานขอซ้ือ  - รอรายงานขอซ้ือ



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

32

 1 มิ.ย.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ทักษะด้านอาชีพของคนพิการ 
ด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาว
กรรณิการ์ ป้อมเพชร

        2,750.00  - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกรรณิการ์ ป้อม
เพชร

นางสาวกรรณิการ์ ป้อม
เพชร วงเงินจัดจ้าง 

2,750.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
308/2561 ลว. 

1/06/2561

33

 1 มิ.ย.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของคนพิการและครอบครัวi(คนท่ี
 1) (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาว
เพชรไพลิน คล้ิงบัวทอง

        2,750.00  - เฉพาะ
เจาะจง

 นางสาวเพชรไพลิน 
คล้ิงบัวทอง

 นางสาวเพชรไพลิน 
คล้ิงบัวทอง วงเงินจัด

จ้าง 2,750.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
309/2561 ลว. 

1/06/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

34

 1 มิ.ย.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพของคนพิการ ด้านการ
สนับสนุนเว็บไซต์ตลาดงานคน
พิการออนไลน์ (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) นางสาวพรพรรณ ยอด
เณร

        2,750.00  - เฉพาะ
เจาะจง

 นางสาวพรพรรณ ยอด
เณร

นางสาวพรพรรณ ยอด
เณร วงเงินจัดจ้าง 

2,750.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
310/2561 ลว. 

1/06/2561

35

 1 มิ.ย.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
ขับเคล่ือนกลไกการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (คนท่ี 3)  
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาวทิพย์
วรรณ  ผากิม

          420.00  - เฉพาะ
เจาะจง

 นางสาวทิพย์วรรณ  
ผากิม

นางสาวทิพย์วรรณ  
ผากิมวงศ์โชติ วงเงินจัด

จ้าง 420.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
311/2561 ลว. 

1/06/2561

36

 1 มิ.ย.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการด้านคน
พิการ (คนท่ี 1)  (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) นางสาวเบญจมาพร  
วงศ์โชติ

          420.00  - เฉพาะ
เจาะจง

 นางสาวเบญจมาพร  
วงศ์โชติ

 นางสาวเบญจมาพร  
วงศ์โชติ วงเงินจัดจ้าง 

420.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
312/2561 ลว. 

1/06/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

37

 1 มิ.ย.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) โครงการ
จัดบริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชน (ด้านงานสังคมสงเคราะห์) 
(เพ่ิมเติม) (นางสาวสุดารัตน์ แผลง
เดช)

        1,260.00  - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุดารัตน์ แผลง
เดช

นางสาวสุดารัตน์ แผลง
เดช วงเงินในการจัดจ้าง

 1,260.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
313/2561 ลว. 

1/06/2561

38

 8 มิ.ย.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงานนักพัฒนา
สังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม) ด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
การจัดบริการของศูนย์บริการคน
พิการงานข้อมูลศูนย์บริการคน
พิการจังหวัด นายไพโรจน์ เสตะ
จันทร์

          420.00  - เฉพาะ
เจาะจง

นายไพโรจน์ เสตะจันทร์ นายไพโรจน์ เสตะจันทร์
 วงเงินจัดจ้าง 420.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
322/2561 ลว. 

8/06/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561
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 8 มิ.ย.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงานนักพัฒนา
สังคม โครงการขับเคล่ือนกลไก
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(คนท่ี ๑)(ปฏิบัติเพ่ิมเติม) นางสาว
ศศิกานต์ จุลรัตน์

          420.00  - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวศศิกานต์ จุลรัตน์ นางสาวศศิกานต์ จุล
รัตน์ วงเงินจัดจ้าง 

420.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
323/2561 ลว. 

8/06/2561
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 8 มิ.ย.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม ด าเนินงานโครง
สนับสนุนจัดสวัสดิการคนพิการใน
ชุมชน งานสนับสนุนและจัดท า
ข้อมูลศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาวมณี
รัตน์ ซ่ือสัตย์

        3,000.00  - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวมณีรัตน์ ซ่ือสัตย์ นางสาวมณีรัตน์ ซ่ือสัตย์
 วงเงินจัดจ้าง 3,000.- 

บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
324/2561 ลว. 

8/06/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561
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 8 มิ.ย.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงานนักพัฒนา
สังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม) ด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
การจัดบริการของศูนย์บริการคน
พิการงานข้อมูลศูนย์บริการคน
พิการจังหวัด นายไพโรจน์ เสตะ
จันทร์

        3,000.00  - เฉพาะ
เจาะจง

นายไพโรจน์ เสตะจันทร์ นายไพโรจน์ เสตะจันทร์
 วงเงินจัดจ้าง 3,000.- 

บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
325/2561 ลว. 

8/06/2561
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 8 มิ.ย.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม ด าเนินงานโครง
สนับสนุนจัดสวัสดิการคนพิการใน
ชุมชน งานติดตามการด าเนินงาน
การจัดสวัสดการคนพิการในชุมชน
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาวชล
ดา แก้วเปีย

        3,000.00  - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวชลดา แก้วเปีย นางสาวชลดา แก้วเปีย 
วงเงินจัดจ้าง 3,000.- 

บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
326/2561 ลว. 

8/06/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561
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 8 มิ.ย.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม ด าเนินงานโครง
สนับสนุนจัดสวัสดิการคนพิการใน
ชุมชน ประสานเครือข่ายภาค
ประชาสังคมในพ้ืนท่ี (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) นางสาวปุญภา  ผลศิริ

        3,000.00  - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวปุญภา  ผลศิริ นางสาวปุญภา  ผลศิริ 
วงเงินจัดจ้าง 3,000.- 

บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
327/2561 ลว. 

8/06/2561
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 8 มิ.ย.61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม) 
นางสาวนริศรา ทาโทน

          840.00  - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนริศรา ทาโทน นางสาวนริศรา ทาโทน 
วงเงินจัดจ้าง 840.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
330/2561 ลว. 

8/06/2561
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 14 มิย.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม โครงการฝึก
ทักษะและพัฒนาอาชีพในสถาบัน
แก่คนพิการ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) 
นางสาวสิริพร คล้ิงบัวทอง

        4,300.00  - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริพร คล้ิงบัว
ทอง

นางสาวสิริพร คล้ิงบัว
ทอง วงเงินจัดจ้าง 

4,300.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
337/2561 ลว. 

8/06/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561
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 14 มิย.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม โครงการพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพและสังคมเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของคนพิการและ
ครอบครัวii(คนท่ี 2)

        4,300.00  - เฉพาะ
เจาะจง

นายจิริศักด์ิ จันทัย นายจิริศักด์ิ จันทัย 
วงเงินจัดจ้าง 4,300.-

บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
338/2561 ลว. 

8/06/2561
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 14 มิย.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของคนพิการและครอบครัวi(คนท่ี
 1) (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาว
เพชรไพลิน คล้ิงบัวทอง

        4,300.00  - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเพชรไพลิน 
คล้ิงบัวทอง

นางสาวเพชรไพลิน คล้ิง
บัวทอง วงเงินจัดจ้าง 

4,300.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
339/2561 ลว. 

8/06/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561
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 14 มิย.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ทักษะด้านอาชีพของคนพิการ 
ด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาว
กรรณิการ์ ป้อมเพชร

        4,300.00  - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกรรณิการ์ ป้อม
เพชร

นางสาวกรรณิการ์ ป้อม
เพชร วงเงินจัดจ้าง 

4,300.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
340/2561 ลว. 

8/06/2561
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 14 มิย.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพของคนพิการ ด้านการ
สนับสนุนเว็บไซต์ตลาดงานคน
พิการออนไลน์ (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) นางสาวพรพรรณ ยอด
เณร

        4,300.00  - เฉพาะ
เจาะจง

 นางสาวพรพรรณ ยอด
เณร

 นางสาวพรพรรณ ยอด
เณร วงเงินจัดจ้าง 

4,300.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
341/2561 ลว. 

8/06/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561
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 14 มิย.61  -จ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะท างานด าเนิน
โครงการ"บรูณาการระบบการ
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า
ของคนพิการคร้ังท่ี 5/2560

        4,500.00  - เฉพาะ
เจาะจง

ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่าวงเงินในการ
จัดจ้าง 3,418.65.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
12/2561 ลว. 
27/11/2562
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 14 มิย.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของคนพิการและครอบครัวi(คนท่ี
 1) (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาว
เพชรไพลิน คล้ิงบัวทอง

          420.00  - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเพชรไพลิน 
คล้ิงบัวทอง

นางสาวเพชรไพลิน คล้ิง
บัวทอง วงเงินจัดจ้าง 

420.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
347/2561 ลว. 
15/06/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561
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 14 มิย.61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
ด าเนินงานโครงการจัดบริการ
สวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน 
(ด้านงานจัดการศูนย์บริการคน
พิการกรุงเทพมหานคร) 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นายพิเชษฐ 
ลีนุกูลชัย

          420.00  - เฉพาะ
เจาะจง

นายพิเชษฐ ลีนุกูลชัย นายพิเชษฐ ลีนุกูลชัย
วงเงินจัดจ้าง 420.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
348/2561 ลว. 
15/06/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561
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 14 มิย.61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม ด้าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการด้าเนินงาน
การจัดบริการของศูนย์บริการคน
พิการ งานสนับสนุนการ
ด้าเนินงานศูนย์บริการคนพิการ
และสนับสนุนข้อมูลผู้บริหาร 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)  (นางสาววิ
รงค์ลอง บุญส้าเร็จ

420.00           - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาววิรงค์ลอง บุญ
ส าเร็จ

นางสาววิรงค์ลอง บุญ
ส าเร็จ วงเงินจัดจ้าง 

420.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
349/2561 ลว. 
15/06/2561
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 25 มิย. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุ (วัสดุส้านักงานของ
ศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานครต้นแบบ) จ้านวน
 18 รายการ

47.950.99  - เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน บ๊ิก เทรดด้ิง  ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง วงเงิน
จัดจ้าง 47,950.99.-บาท

 - ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
59/2561 ลว. 

25/07/61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561
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 26 มิย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์
 ด้าเนินงานโครงการจัดบริการ
สวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน 
(ด้านงานสังคมสงเคราะห์) 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาวสุดา
รัตน์  แผลงเดช

1,680.00         - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุดารัตน์  แผลง
เดช

นางสาวสุดารัตน์  แผลง
เดช วงเงินจัดจ้าง

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
374/2561 ลว. 
26/06/2561
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 26 มิย. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม ด้าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการด้าเนินงาน
การจัดบริการของศูนย์บริการคน
พิการ งานพัฒนาระบบ
ศูนย์บริการคนพิการ(ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม)  (นางสาวอุษณีย์  ฤทธิ
สนธ์ิ)

1,260.00         - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวอุษณีย์  ฤทธิ
สนธ์ิ

นางสาวอุษณีย์  ฤทธิ
สนธ์ิวงเงินจัดจ้าง 

1,260.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
375/2561 ลว. 
26/06/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

57

 26 มิย. 61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) โครงการจัดบริการ
สวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน 
(ด้านงานร้องเรียนร้องทุกข์) 
(เพ่ิมเติม) (นางสาวนริศรา 
ทาโทน)

1,680.00         - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนริศรา ทาโทน) นางสาวนริศรา ทาโทน 
วงเงินจัดจ้าง 1,280.- 

บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
376/2561 ลว. 
26/06/2561
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 26 มิย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของคนพิการและครอบครัวi(คนท่ี
 1) (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาว
เพชรไพลิน คล้ิงบัวทอง

420.00           - เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเพชรไพลิน 
คล้ิงบัวทอง

นางสาวเพชรไพลิน คล้ิง
บัวทอง วงเงินจัดจ้าง 

420.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
378/2561 ลว. 
26/06/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

59 1 มิ.ย. 61
จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ
 และร้ือถอนเคร่ืองปรับอากาศ

23,000.00      -
เฉพาะ
เจาะจง ร้าน เค แอนด์ ที เทรด 

ราคา 22,725.- บาท
ร้าน เค แอนด์ ที เทรด 
ราคา 22,725.- บาท

-
ใบส่ังจ้าง 
318/2561

60 4 มิย. 61
ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ
ของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮข-
7473 กทม.

16,961.11      -
เฉพาะ
เจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลล์

 จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลล์

 จ ากัด
-

ใบส่ังจ้าง 
315/2561 ลว. 4 

มิย. 61

61 6 มิย. 61
ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ
ของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮล-
6814 กทม.

5,926.14        -
เฉพาะ
เจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย

 จ ากัด
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 

จ ากัด
-

ใบส่ังจ้าง 
317/2561 ลว. 6 

มิย. 61

62 12 มิย. 61
ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ
ของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮจ-
436 กทม.

24,718.07      -
เฉพาะ
เจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลล์

 จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลล์

 จ ากัด
-

ใบส่ังจ้าง 
334/2561 ลว. 12

 มิย. 61

63 15 มิย. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงาน ด้านการควบคุม ก ากับ
 ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
อาคารสถานท่ี (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,200.00        -

เฉพาะ
เจาะจง

นายวรินทร สร้อยสุข นายวรินทร สร้อยสุข -
ใบส่ังจ้าง 

345/2561 ลว. 15
 มิย. 61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

64 18 มิย. 61
ค่าจ้างเหมา (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ด าเนินงานกลุ่มงานพัสดุ 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

5,880.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาววศินี ทองอู๋ นางสาววศินี ทองอู๋ -

ใบส่ังจ้าง 
346/2561 ลว. 15

 มิย. 61

65 19 มิย .61
ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ
ของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮง-
9004 กทม.

52,129.33      -
เฉพาะ
เจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลล์

 จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลล์

 จ ากัด
-

ใบส่ังจ้าง 
350/2561 ลว. 19

 มิย. 61

66 22 มิย. 61

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

3,680.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์ -

ใบส่ังจ้าง 
357/2561 ลว. 22

 มิย. 61

67 22 มิย. 61

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

4,000.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ -

ใบส่ังจ้าง 
358/2561 ลว. 22

 มิย. 61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

68 22 มิย. 61

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

4,000.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวจุลินทิพย์ แก้ว

ไกรสอน
นางสาวจุลินทิพย์ แก้ว

ไกรสอน
-

ใบส่ังจ้าง 
360/2561 ลว. 22

 มิย. 61

69 22 มิย. 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 
360/2561 ลว. 22

 มิย. 61

70 22 มิย. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชนบุคคละรรมดา
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนัก
จัดการงานท่ัวไปปฏิบัติงาน
ประจ ากลุ่มอ านวยการ สลก. ปี 
2561 (คนท่ี 3) (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม)

4,000.00        -

เฉพาะ
เจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ -
ใบส่ังจ้าง 

361/2561 ลว. 22
 มิย. 61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

71 22 มิย. 61

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

3,680.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว -

ใบส่ังจ้าง 
362/2561 ลว. 22

 มิย. 61

72 22 มิย. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) งานด้านการบันทึก
ข้อมูลระบบการเงินและการเงิน 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

2,420.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นายวิเชียร สามงามทอง นายวิเชียร สามงามทอง -

ใบส่ังจ้าง 
363/2561 ลว. 22

 มิย. 61

73 22 มิย. 61

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

3,680.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล -

ใบส่ังจ้าง 
364/2561 ลว. 22

 มิย. 61

74 22 มิย. 61

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

4,000.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นายสุทิพวงษ์ จงใจกลาง นายสุทิพวงษ์ จงใจกลาง -

ใบส่ังจ้าง 
365/2561 ลว. 22

 มิย. 61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 มิถุนำยน 2561

75 22 มิย. 61
ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ
ของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮฉ-
850 กทม.

5,383.17        -
เฉพาะ
เจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลล์

 จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลล์

 จ ากัด
-

ใบส่ังจ้าง 
366/2561 ลว. 22

 มิย. 61

76 22 มิย. 61
ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ
ของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮฐ-
4936 กทม.

1,624.80        -
เฉพาะ
เจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย

 จ ากัด
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 

จ ากัด
-

ใบส่ังจ้าง 
368/2561 ลว. 22

 มิย. 61


