
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1

3 เม.ย. 61 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการ
ข้อมูลทางโทรศัพท์งานกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (Call Center Fund 
For Empowerment of 
Persons with Disabilities)

4,050,000.00   4,050,000.00  e - bidding บริษัท เรย์วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม จ ากัด

3,990,000.-

บริษัท เรย์วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม จ ากัด)

3,960,000.-

 - สัญญาจ้าง
เลขท่ี 4/2561

2
5 เม.ย. 61 โครงการเช่าระบบแม่ข่าย 500,000.00     500,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็พธเฟิร์สท 

จ ากัด
500,000.-

บริษัท เด็พธเฟิร์สท 
จ ากัด

500,000.-

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 12/2561

3

30 เม.ย. 61 จัดซ้ือวุสดุ โครงการฝึกอบรม
การดูแล
คุ้มครองสิทธิ ลูกจ้างในสถาน
ประกอบการ

13,000.00       13,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเทรดด้ิง
12,551.10

ร้านวัฒนาเทรดด้ิง
12,551.10

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 13/2561

4

30 เม.ย. 61 จัดจ้างท าเอกสาร โครงการ
ฝึกอบรมการดูแล
คุ้มครองสิทธิ ลูกจ้างในสถาน
ประกอบการ

10,150.00       10,150.00      เฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
7,447.20

ร้านลีโอซ่า
7,447.20

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 14/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2561

5

30 เม.ย. 61 จัดซ้ือกระเป๋า โครงการ
ฝึกอบรมการดูแล
คุ้มครองสิทธิ ลูกจ้างในสถาน
ประกอบการ

18,850.00       18,850.00      เฉพาะเจาะจง โรงงานปีคนพิการสากล
9,662.10

โรงงานปีคนพิการสากล
9,662.10

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 15/2561

6 30-เม.ย.-61

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

250,000.00     - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัทธนสาร เทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาเสนอ 
248,935.50

บริษัทธนสาร เทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาเสนอ 
248,935.50

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 48/2561 ลง
วันท่ี 3 พฤษภาคม 
2561

7 30-เม.ย.-61

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

250,000.00     - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัทธนสาร เทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาเสนอ 
248,935.50

บริษัทธนสาร เทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาเสนอ 
248,935.50

 - ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 48/2561 ลง
วันท่ี 3 พฤษภาคม 
2561

8

 5 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติ
เพ่ิมเติม)นางสาวชลลดา แก้วเปีย

           420.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวชลลดา แก้ว
เปีย

 นางสาวชลลดา แก้ว
เปียวงเงินจัดจ้าง 

420.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
224/2561 ลว. 

5/04/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2561

9

 5 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม)
 นายพิเชษฐ ลีนุกูลชัย

           420.00  - เฉพาะเจาะจง  นายพิเชษฐ ลีนุกูลชัย  นายพิเชษฐ ลีนุกูลชัย
วงเงินจัดจ้าง 420.-

บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
224(1)/2561 ลว. 

5/04/2561

10

 5 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม)
 นางสาวสุดารัตน์ แผลงแดช

           840.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ 
แผลงแดช

นางสาวสุดารัตน์ 
แผลงแดช วงเงินจัด

จ้าง 840.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
225(1)/2561 ลว. 

5/04/2561

11

 5 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม)
 นางสาวสุวภา  ยืนลิบ

           420.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวภา  ยืนลิบ นางสาวสุวภา  ยืนลิบ
วงเงินจัดจ้าง 420.-

บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
226/2561 ลว. 

5/04/2561

12

 5 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม)
 นางสาวศันสนีย์ พันโท

           420.00  - เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ เสตะ
จันทร์

นายไพโรจน์ เสตะ
จันทร์วงเงินจัดจ้าง 

420.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
226(1)/2561 ลว. 

5/04/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2561

13

 5 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม)
 นางสาวนริศรา ทาโทน

        1,260.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา ทาโทน นางสาวนริศรา ทา
โทนวงเงินจัดจ้าง 

1,260.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
227(1)/2561 ลว. 

5/04/2561

14

 11 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม)
 นางสาวรุ่งทิพย์ หนูแก้ว

           420.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งทิพย์ หนูแก้ว นางสาวรุ่งทิพย์ หนู
แก้ววงเงินจัดจ้าง 

420.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
230/2561 ลว. 
11/04/2561

15

 11 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม)
 นางสาวปริญญา ประทุมมี

           420.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวปริญญา ประ
ทุมมี

นางสาวปริญญา ประ
ทุมมีวงเงินจัดจ้าง 

420.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
231/2561 ลว. 
11/04/2561

16

 11 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม)
 นายไพโรจน์ เสตะจันทร์

           420.00  - เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ เสตะ
จันทร์

นายไพโรจน์ เสตะ
จันทร์วงเงินจัดจ้าง 

420.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
232/2561 ลว. 
11/04/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2561

17

 11 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม)
 นางสาวกนกอร  ยอดด าเนิน

           420.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร  ยอด
ด าเนิน

นางสาวกนกอร  ยอด
ด าเนิน วงเงินจัดจ้าง 

420.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
233/2561 ลว. 
11/04/2561

18

 11 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม)
 นางสาวพรทิพย์ อุดมทรัพย์

           420.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย์ อุดม
ทรัพย์

นางสาวพรทิพย์ อุดม
ทรัพย์ วงเงินจัดจ้าง 

420.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
234/2561 ลว. 
11/04/2561
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 11 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม)
 นางสาวมณีรัตน์  ซ่ือสัตย์

           420.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน์  
ซ่ือสัตย์

นางสาวมณีรัตน์  
ซ่ือสัตย์วงเงินจัดจ้าง 

420.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
235/2561 ลว. 
11/04/2561

20

 11 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม)
 นางสาวกนกอร  ยอดด าเนิน

           420.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร  ยอด
ด าเนิน

นางสาวกนกอร  ยอด
ด าเนิน วงเงินจัดจ้าง 

420.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
233/2561 ลว. 
11/04/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2561

21

20 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม)
 นางสาวปานทิพย์ แก้วจิตรงาม

           420.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวปานทิพย์ แก้ว
จิตรงาม

นางสาวปานทิพย์ 
แก้วจิตรงาม วงเงินจัด

จ้าง 420.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
238/2561 ลว. 
20/04/2561

22

20 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม)
 นายวิษณุ  เมืองทิพย์

           420.00  - เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ  เมืองทิพย์ นายวิษณุ  เมืองทิพย์ 
วงเงินจัดจ้าง 420.-

บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
239/2561 ลว. 
20/04/2561

23

20 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึง
สิทธิคนพิการ งานประสานงาน
กิจกรรมล่ามภาษามือ 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) (นางสาว
พิชญดา คะเลรัมย์)

           420.00  - เฉพาะเจาะจง (นางสาวพิชญดา คะเล
รัมย์)

นางสาวพิชญดา คะเล
รัมย์ วงเงินจัดจ้าง 

420.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
240/2561 ลว. 
20/04/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2561

24

 30 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน
โครงสนับสนุนจัดสวัสดิการคน
พิการในชุมชน งานติดตามการ
ด าเนินงานการจัดสวัสดการคน
พิการในชุมชน (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) นางสาวชลดา แก้วเปีย

        4,250.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวชลดา แก้วเปีย นางสาวชลดา แก้ว
เปียวงเงินจัดจ้าง 

4,250.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
256/2561 ลว. 
30/04/2561

25

 30 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน
โครงสนับสนุนจัดสวัสดิการคน
พิการในชุมชน งานสนับสนุน
และจัดท าข้อมูลศูนย์บริการคน
พิการท่ัวไป (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)
 นางสาวมณีรัตน์ ซ่ือสัตย์

        4,250.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน์ 
ซ่ือสัตย์

นางสาวมณีรัตน์ 
ซ่ือสัตย์ วงเงินจัดจ้าง 

4,250.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
257/2561 ลว. 
30/04/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2561

26

 30 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน
โครงสนับสนุนจัดสวัสดิการคน
พิการในชุมชน ประสาน
เครือข่ายภาคประชาสังคมใน
พ้ืนท่ี (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) 
นางสาวปุญภา  ผลศิริ

        4,250.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญภา ผลศิริ นางสาวปุญภา ผลศิริ 
วงเงินจัดจ้าง 4,250.-

 บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
258/2561 ลว. 
30/04/2561

27

 30 เมย. 61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม)
 ด าเนินงานโครงการส่งเสริม
การด าเนินงานการจัดบริการ
ของศูนย์บริการคนพิการงาน
ข้อมูลศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัด นายไพโรจน์ เสตะจันทร์

        4,250.00  - เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ เสตะ
จันทร์

นายไพโรจน์ เสตะ
จันทร์วงเงินจัดจ้าง 

4,250.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
255/2561 ลว. 
30/04/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2561

28 20-เม.ย.-61

จ้างติดต้ังอินเตอร์เน็ตพร้อม
อุปกรณ์ของศูนย์บริการ
กรุงเทพฯ
สาขามีนบุรี ประจ าปีงบประมาณ
2561

        3,321.00 -
 

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน)

จ านวน 3,210.- บาท

บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน)

จ านวน 3,210.- บาท

 -  
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 260/2561
วันท่ี 2 พ.ค.2561

29 4-เม.ย.-18
จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์

19,500.00       -
เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ธนสาร ซิเต็มส์ 
จ ากัด ราคา 

19,520.50.- บาท

บริษัท ธนสาร ซิเต็มส์
 จ ากัด ราคา 

19,520.50.- บาท

 - 
ใบส่ังจ้าง 236/2561

30 25-เม.ย.-18
จัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

3,800.00         - 
เฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอ
เอสเอส ซัพพลาย 

เซอร์วิส ราคา 3,745.-
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอ
เอสเอส ซัพพลาย 

เซอร์วิส ราคา 3,745.-
 บาท

 - 

ใบส่ังจ้าง 261/2561

31 5 เมย.61

จัดจ้างท าเอกสารประกอบการ
จัดประชุมคณะท างานพิจารณา
กล่ันกรองงานวิจัย นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ คร้ังท่ี 
๔/๒๕๖๑

4,500.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ร้านกิจเจริญการค้า

ร้านกิจเจริญการค้า 
วงเงินท่ีจัดจ้าง 4,500.-

 - 

ใบส่ังจ้าง 227/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2561

32 27 เมย.61

จัดจ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะท างานเพ่ือการ
จัดท าวาระการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ คร้ังท่ี  ๒/2561

8,000.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
ร้านสปีดก็อปป้ีเซอร์วิส

ร้านสปีดก็อปป้ี
เซอร์วิส วงเงินท่ีจัด

จ้าง 7,920.-

 - 

ใบส่ังจ้าง252/2561

33 19 เมย. 61
ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์
ราชการของ พก. หมายเลข
ทะเบียน ฮต-7596 กทม.

16,752.99       -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
บ. สยามนิสสันเซลล์ 

จ ากัด
บ. สยามนิสสันเซลล์ 

จ ากัด

 - 
ใบส่ังจ้าง237/2561
 ลว. 19 เมย. 61

34 23 เมย. 61
ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยด าเนินงานกลุ่ม
งานพัสดุ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

5,880.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาววศินี ทองอู๋ นางสาววศินี ทองอู๋  - 

ใบส่ังจ้าง241/2561
 ลว. 23 เมย. 61

35 25 เมย. 61

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

3,780.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล

นางสาวสุภัสสร พงษ์
นิล

 - 
ใบส่ังจ้าง243/2561
 ลว. 25 เมย. 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2561

36 25 เมย. 61

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

3,780.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว  - 

ใบส่ังจ้าง244/2561
 ลว. 25 เมย. 61

37 25 เมย. 61

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

3,780.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์  - 

ใบส่ังจ้าง245/2561
 ลว. 25 เมย. 61

38 25 เมย. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) งานด้านการบันทึก
ข้อมูลระบบการเงินและการเงิน 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,990.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นายวิเชียร สามงามทอง

นายวิเชียร สามงาม
ทอง

 - 
ใบส่ังจ้าง246/2561
 ลว. 25 เมย. 61

39 25 เมย. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณของ พก. งานด้าน
การบันทึกข้อมูลระบบการเงิน 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,990.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวสุกัญญา 

สร้อยสมพงษ์
นางสาวสุกัญญา 

สร้อยสมพงษ์
 - 

ใบส่ังจ้าง247/2561
 ลว. 25 เมย. 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2561

40 25 เมย. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชนบุคคล
ธรรมดาเพ่ือปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการไป
ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ สลก. ปี 2561 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,000.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นายสุทิพวงษ์ จงใจ

กลาง
นายสุทิพวงษ์ จงใจ

กลาง
 - 

ใบส่ังจ้าง248/2561
 ลว. 25 เมย. 61

41 25 เมย. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชนบุคคล
ธรรมดาเพ่ือปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป
ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ สลก. ปี 2561 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,000.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาววรรณพร สนศิริ

นางสาววรรณพร 
สนศิริ

 - 
ใบส่ังจ้าง249/2561
 ลว. 25 เมย. 61

42 25 เมย. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชนบุคคล
ธรรมดาเพ่ือปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป
ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ สลก. ปี 2561 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,000.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวจุลินทิพย์ แก้ว

ไกรสอน
นางสาวจุลินทิพย์ แก้ว

ไกรสอน
 - 

ใบส่ังจ้าง250/2561
 ลว. 25 เมย. 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2561

43 25 เมย. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชนบุคคล
ธรรมดาเพ่ือปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป
ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ สลก. ปี 2561 (คน
ท่ี 2) (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,000.00        -
เฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวเบญญภา สุ

วรรณะ
นางสาวเบญญภา สุ

วรรณะ
 - 

ใบส่ังจ้าง251/2561
 ลว. 25 เมย. 61


