
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1
13-กพ.-61 จ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย

การคุ้มครองทางสังคมของคนพิการ
     723,800.00       723,800  เฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

2
15-กพ.-61 จ้างท่ีปรึกษาศึกษาวิจัยรูปแบบ

การพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

     500,000.00 500,000       เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

3

16-ม.ค.-61 จ้างเอกชนด าเนินการตรวจ
ประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
หรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการ
แก่คนพิการ ประจ าปี 2561

1,000,000.- 
บาท

งบด าเนินงาน
ประจ าปี 2561

1,000,000 โดยวิธี
e-bidding

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
จ านวนเงิน 990,000.- 
บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
จ านวนเงิน 990,000.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 
10/2561
วันท่ี 13 ก.พ.
2561
บริหารสัญญา
2 งวด
งวด 1 = 
396,000.-บ.
(14 พ.ค.61)
งวด 2 = 
594,000.-บ.
(12 ส.ค.61)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2561

4

30-ม.ค.-61 จ้างเอกชนด าเนินการตรวจ
ประเมินมาตรฐานองค์กรด้าน
คนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้
บริการแก่คนพิการ (รายใหม่)
ประจ าปี 2561

2,000,000.- 
บาท

งบรายจ่ายอ่ืน
ประจ าปี 2561

2,000,000.- บาท โดยวิธี
e-bidding

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
จ านวนเงิน 1,980,000.-

 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
จ านวนเงิน 1,980,000.- บาท

ราคา
ต่ าสุด

สัญญาเลขท่ี 
13/2561
วันท่ี 9 มี.ค.2561
บริหารสัญญา 2
 งวด
งวด 1 = 
990,000.-บ
(7 มิ.ย.61)
งวด 2 = 
990,000.-บ.
(5 ก.ย.61)

5

27-ธ.ค.-60 จ้างจัดท าห้องปฏิบัติการ
ต้นแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

500,000.- บาท
เงินนอก

งบประมาณ
(เงินกองทุนฯ) 
ประจ าปี 2561

งบลงทุน

500,000 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
สยามทองวิศวกรรม

จ านวนเงิน 500,000 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
สยามทองวิศวกรรม

จ านวนเงิน 500,000. -บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 
7/2561
วันท่ี 29 ธ.ค.
2560
บริหารสัญญา
1 งวด = 
500,000.-บ.
(29 มี.ค.2561)



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2561

6

28-กพ.-61 จ้างปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการ
คนพิการกรุงเทพมหานคร

500,000.- บาท
เงินนอก

งบประมาณ
(เงินกองทุนฯ) 
ประจ าปี 2561

500,000 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

  -  -  - อยู่ระหว่างจัดท า
รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

7

 12-กพ.-61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงานนักพัฒนา
สังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม) นางสาว
ดาลัด โพธ์ิพริก

        1,500.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวดาลัด โพธ์ิพริก นางสาวดาลัด โพธ์ิพริก 
วงเงินจัดจ้าง 1,500.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
104/2561 ลว. 
12/02/2561

8

 12-กพ.-61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา)ช่วยปฎิบัติงานนักพัฒนา
สังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม) นางสาววิ
รงค์ลอง บุญส าเร็จ

        1,500.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาววิรงค์ลอง บุญ
ส าเร็จ

นางสาววิรงค์ลอง บุญส าเร็จ
 วงเงินจัดจ้าง 1,500.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
105/2561 ลว. 
12/02/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2561

9

16-กพ.-61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและทุกคนใน
สังคม ฯ  (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)  
(นางสาวสุวนันท์  เดชกุญชร)

        4,080.00  - เฉพาะเจาะจง (นางสาวสุวนันท์  เดช
กุญชร)

นางสาวสุวนันท์  เดชกุญชร 
วงเงินจัดจ้าง 4,080.- บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
117(1)/2561 

ลว. 16/02/2561

10

16-กพ.-61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม โครงการ
สนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคน
พิการ งานประสานโครงการ
สนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคน
พิการ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) 
(นางสาวพรทิพย์ อุดมทรัพย์)

        4,080.00  - เฉพาะเจาะจง (นางสาวพรทิพย์ อุดม
ทรัพย์)

นางสาวพรทิพย์ อุดมทรัพย์ 
วงเงินจัดจ้าง 4,080.- บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
117(2)/2561 

ลว. 16/02/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2561

11

16-กพ.-61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม  โครงการส่งเสริม
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและทุกคนใน
สังคม ฯ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) 
(นางสาวปริญญา ประทุมมี)

        4,080.00  - เฉพาะเจาะจง (นางสาวปริญญา ประ
ทุมมี)

นางสาวปริญญา ประทุมมี 
วงเงินจัดจ้าง 4,080.- บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
118(1)/2561 

ลว. 16/02/2561

12

16-กพ.-61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
และคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ งานประสานงานกิจกรรม
ล่ามภาษามือ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)
 (นางสาวพิชญดา คะเลรัมย์)

        4,080.00  - เฉพาะเจาะจง (นางสาวพิชญดา คะเล
รัมย์)

นางสาวพิชญดา คะเลรัมย์ 
วงเงินจัดจ้าง 4,080.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
118(2)/2561 

ลว. 16/02/2561

13

 19-กพ.-61  - จ้างเหมารถตู้ปรับอาการพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือ
ใช้ส าหรับเดินทางไปราชการ
จังหวัดกระบ่ี

      10,800.00  - เฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ 
วงเงินจัดจ้าง 10,800.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
121/2561 ลว. 
19/02/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2561

14

 23/02/61  - จ้างท าเอกสาร เพ่ือใช้ในการ
จัดอบรมผู้ช่วยคนพิการตาม
หลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ
ระดับพ้ืนฐาน พ.ศ.2555 
ภาคทฤษฎี ประจ าปี 2561 รุ่นท่ี 1

        5,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้าง 5,000.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
133/2561 ลว. 
23/02/2561

15

 23-กพ.-61  - จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือ
ใช้ในการจัดอบรมผู้ช่วยคนพิการ
ตามหลักสูตรผู้ช่วย            คน
พิการระดับพ้ืนฐาน พ.ศ.2555 
ภาคทฤษฎี ประจ าปี 2561 รุ่นท่ี 1

        7,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านพรีเมียม เอ็กซ์เพรส ร้านพรีเมียม เอ็กซ์เพรส
วงเงินจัดจ้าง 7,500.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
134/2561 ลว. 
23/02/2561

16

 23-กพ.-61  - จัดซ้ือวัสดุในการจัดอบรม
ผู้ช่วยคนพิการตามหลักสูตรผู้ช่วย
คนพิการระดับพ้ืนฐาน พ.ศ.2555
 ภาคทฤษฎี ประจ าปี 2561 รุ่นท่ี
 1

        5,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอก ไอที 99 ร้าน บางกอก ไอที 99 
วงเงินจัดจ้าง 4,220.-บาท

 - ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
29/2561 ลว. 
23/02/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2561

17

 26-กพ.-61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) นางสาวกรรณิการ์ ป้อม
เพชร

        5,640.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ ป้อม
เพชร

นางสาวกรรณิการ์ ป้อมเพชร
 วงเงินในการจัดจ้าง 

5,640.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
137/2561 ลว. 
26/02/2561

18

 26-กพ.-61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) นายจีรศักด์ิ จันทัย

        5,640.00  - เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ จันทัย นายจีรศักด์ิ จันทัย วงเงินใน
การจัดจ้าง 5,640.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
138/2561 ลว. 
26/02/2561

19

 26-กพ.-61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) นางสาวสิริพร คล้ิงบัว
ทอง

        5,640.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร คล้ิงบัว
ทอง

นางสาวสิริพร คล้ิงบัวทอง 
วงเงินในการจัดจ้าง 5,640.-

บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
139/2561 ลว. 
26/02/2561

20

 26-กพ.-61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) นางสาวพรพรรณ  ยอด
เณร

        5,640.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ  ยอด
เณร

นางสาวพรพรรณ  ยอดเณร 
วงเงินในการจัดจ้าง 5,640.-

บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
140/2561 ลว. 
26/02/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2561

21

 26-กพ.-61  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม)นางสาวเพชรไพลิน คล้ิง
บัวทอง

        5,640.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรไพลิน คล้ิง
บัวทอง

นางสาวเพชรไพลิน คล้ิงบัว
ทอง วงเงินในการจัดจ้าง 

5,640.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
141/2561 ลว. 
26/02/2561

22

 28-กพ.-61  - จ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฎิบัติการการส่งเสริม
การขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการระดับจังหวัด

      28,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้าง 28,500.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
153/2561 ลว. 
28/02/2561

23

 28-กพ.-61  - จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือ
ใช้ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ
การส่งเสริมการขับเคล่ือนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ระดับจังหวัด

      42,750.00  - เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคน
พิการ(โรงงานปีคนพิการ

สากล)

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
(โรงงานปีคนพิการสากล) 
วงเงินจัดจ้าง 42,750.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
157/2561 ลว. 
28/02/2561

24

 28-กพ.-61  - จ้ดซ้ือวัสดุในการประชุมเชิง
ปฎิบัติการการส่งเสริมการ
ขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการระดับจังหวัด

      17,350.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอก ไอที 99 ร้าน บางกอก ไอที 99 
วงเงินจัดจ้าง 17,350.-บาท

 - ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
32/2561 ลว. 
28/02/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2561

25 1-กพ.-61 จ้างจัดท าป้ายช่ือ และต าแหน่ง 10,000.00      -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท กิตติโฆษณา 

จ ากัด ราคาเสนอ 9,630.-
บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด 

ราคาเสนอ 9,630.-
-

ใบส่ังจ้าง 
100/2561

26 5-กพ.-61

จ้างโครงการจ้างผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
จ านวน 9 รายการ

7,200,000.00     7,188,000
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศ

ไทย ราคาเสนอ 
7,188,000.-

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย ราคาเสนอ

 7,188,000.-
 - 

ใบส่ังซ้ือ 
144/2561

27 7-กพ.-61

จัดซ้ือวัสดุ ในการประชุม เพ่ือจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รุ่นท่ี 1

        5,000.00 -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านวัฒนาเทรดด้ิง ราคา

เสนอ 4,815.-
ร้านวัฒนาเทรดด้ิง ราคา

เสนอ 4,815.-
 - 

ใบส่ังซ้ือ 
21/2561

28 7-กพ.-61

จัดซ้ือวัสดุ ในการประชุม เพ่ือจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รุ่นท่ี 2

3,500.00        -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านวัฒนาเทรดด้ิง ราคา

เสนอ 2,407.50.-
ร้านวัฒนาเทรดด้ิง ราคา

เสนอ 2,407.50.-
 - 

ใบส่ังซ้ือ 
22/2561

29 7-กพ.-61

จัดจ้างท ากระเป๋าเอกสาร เพ่ือจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รุ่นท่ี 1

      30,000.00  - 
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.วา
นิชกิจเจริญ ราคาเสนอ 
29,960.-

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.วานิชกิจ
เจริญ ราคาเสนอ 29,960.-

 -
ใบส่ังจ้าง 
81/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2561

30 7-กพ.-61

จัดจ้างท ากระเป๋าเอกสาร เพ่ือจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รุ่นท่ี 2

15,000.00      -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.วา
นิชกิจเจริญ ราคาเสนอ 
14,890.-

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.วานิชกิจ
เจริญ ราคาเสนอ 14,890.-

-
ใบส่ังจ้าง 
80/2561

31 7-กพ.-61

จัดจ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุม เพ่ือจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รุ่นท่ี 1
 และรุ่นท่ี 2

7,500.00        -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต 
ราคาเสนอ 7,500.-

ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ราคา
เสนอ 7,500.-

 - 
ใบส่ังจ้าง 
82/2561

32 12-กพ.-61

จ้างซ่อมเปล่ียนอุปกรณืไฟฟ้า, 
ซ่อมเปล่ียนกระจกอลูมิเนียม, 
ซ่อมเปล่ียนกระจกช่องแสงสีชา, 
ซ่อมเปล่ียนสุขภัณฑ์ และลูกบิด
ประตู ห้องน้ าชาย - หญิง ห้องน้ า
คนพิการ, ทาสีกระถางต้นไม้ และ
ติดวอลเปเปอร์ส านักงาน
เลขานุการกรม

77,000.00      -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ปลายฟ้าใส ราคาเสนอ 

76,986.50

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปลายฟ้า
ใส ราคาเสนอ 76,986.50

 - 
ใบส่ังจ้าง 
115/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2561

33 12-กพ.-61

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 6 เคร่ือง

35,000.00      -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอส
เอส ซัพพลาย เซอร์วิส 
ราคาเสนอ 34,935.50

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส
 ซัพพลาย เซอร์วิส ราคา

เสนอ 34,935.50
 - 

ใบส่ังจ้าง 
116/2561

34 13-กพ.-61

จัดจ้างท ากระเป๋าส าหรับใส่
เอกสาร เพ่ือใช้ในการจัดอบรม
หลักสูตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ
และพัฒนาคนพิการในชุมชน

16,000.00      -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคน
พิการ(โรงงานปีคนพิการ

สากล) ราคาเสนอ 
15,000.-

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
(โรงงานปีคนพิการสากล) 

ราคาเสนอ 15,000.-
 - 

ใบส่ังจ้าง 
113/2561

35 13-กพ.-61

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการ
จัดอบรมหลักสูตรการคุ้มครอง
สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการใน
ชุมชน

8,000.00        -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านบางกอกไอที 99 
ราคาเสนอ 7,250.-

ร้านบางกอกไอที 99 ราคา
เสนอ 7,250.-

 - 
ใบส่ังซ้ือ 
25/2561

36 13-กพ.-61
จัดจ้างท าสมุดใบรับบริจาคส่ิงของ
 และสมุดแสดงความจ านงบริจาค
เงินและ/หรือส่ิงของ

500,000.00     490,000
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพ
เพ็ญวานิสย์ ราคาเสนอ 

490,000.-

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ ราคาเสนอ 490,000.-

 - 
ใบส่ังจ้าง 
126/2561

37 14-กพ.-61
จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าผ่านทาง 
ไปราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

7,200.00        -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 7,200.-

ปริญญา เรืองจาบ ราคา
เสนอ 7,200.-

 - 
ใบส่ังจ้าง 
120/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2561

38 14-กพ.-61

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการน า
รูปแบบของมาตรฐานการ
คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคน
พิการไปปฏิบัติ

36,000.00      -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านวัฒนาเทรดด้ิง ราคา

เสนอ 32,234.82.-
ร้านวัฒนาเทรดด้ิง ราคา

เสนอ 32,234.82.-
 - 

ใบส่ังซ้ือ 
26/2561

39 14-กพ.-61 จัดจ้างปรับปรุงห้องสายด่วน 
1479 เพ่ือคนพิการ

500,000.00     500,000
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม
ทองวิศวกรรม ราคา
เสนอ 500,000.-

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามทอง
วิศวกรรม ราคาเสนอ 

500,000.-
-

สัญญาท่ี 
14/2561

40 14-กพ.-61

จัดจ้างท าเอกสาร เพ่ือใช้ในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการน า
รูปแบบของมาตรฐานการ
คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคน
พิการไปปฏิบัติ

      26,000.00 -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต 
ราคาเสนอ 22,450.-

ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ราคา
เสนอ 22,450.-

 - 
ใบส่ังจ้าง 
114/2561

41 21-กพ.-61
จ้างจัดท าป้ายไม้ท าเนียบผู้บริหาร
 พก.

52,500.00      -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท กิตติโฆณา จ ากัด
 ราคาเสนอ 52,430.-

บริษัท กิตติโฆณา จ ากัด 
ราคาเสนอ 52,430.-

-
ใบส่ังจ้าง 
136/2561

42 27-กพ.-61
จัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร การ
พัฒนาบุคลากร พก. แนวใหม่

20,000.00      -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคน
พิการ (โรงงานปีคน
พิการสากล) ราคาเสนอ
 20,000.-

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
(โรงงานปีคนพิการสากล) 
ราคาเสนอ 20,000.-

 - 
ใบส่ังจ้าง 
148/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2561

43 27-กพ.-61
จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าผ่านทาง
พิเศษ การพัฒนาบุคลากร พก. 
แนวใหม่

16,200.00      -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ชาญวิทย์ รอดบวบ ราคา
เสนอ 16,200.-

ชาญวิทย์ รอดบวบ ราคา
เสนอ 16,200.-

-
ใบส่ังจ้าง 
149/2561

44 27-กพ.-61

จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
พร้อมค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและค่า
ผ่านทางพิเศษ การพัฒนาบุคลากร
 พก. แนวใหม่

120,000.00     120,000
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารี
ยะกิจ ทัวร์ ราคาเสนอ 
120,000.-

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์ ราคาเสนอ 120,000.-

 - 
ใบส่ังจ้าง 
150/2561

45 27-กพ.-61
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ การพัฒนา
บุคลากร พก. แนวใหม่ จ านวน 7 
รายการ

15,000.00      -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านบางกอกไอที 99 
ราคาเสนอ 15,000.-

ร้านบางกอกไอที 99 ราคา
เสนอ 15,000.-

-
ใบส่ังซ้ือ 
31/2561

46 8-พย.-61 จ้างพัฒนาระบบบริหารงานคลัง 7,000,000.00  -
โดยวิธี

e-bidding
บริษัท เดิร์ทส เฟิร์ม 

จ ากัด
บริษัท เดิร์ทส เฟิร์ม จ ากัด -

ใบส่ังจ้าง 
11/2561


