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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
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ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1

5-ม.ค.-61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (เพ่ิมเติม) 
ของนางสาววิรงค์ลอง บุญ
ส าเร็จ

1,500.00  -  เฉพาะเจาะจง นางสาววิรงค์ลอง บุญ
ส าเร็จ

นางสาววิรงค์ลอง บุญส าเร็จ 
วงเงินจัดจ้าง 1,500.- บาท

  -  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
20/2561 ลว. 
5/01/2561

2

 5-มค.-61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (เพ่ิมเติม) 
ของนางสาวดาลัด โพธ์ิพริก

1,500.00  -  เฉพาะเจาะจง นางสาวดาลัด โพธ์ิพริก นางสาวดาลัด โพธ์ิพริก วงเงิน
จัดจ้าง 1,500.- บาท

  -  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
21/2561 ลว. 
5/01/2561

3

 8-มค.-61  จ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะท างานด าเนิน
โครงการ"บรูณาการระบบ
การส่งเสริมอาชีพและการมี
งานท าของคนพิการคร้ังท่ี 
1/2561

4,500.00  -  เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงินใน
การจัดจ้าง 4,500.-บาท

  -  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
22/2561 ลว. 
8/01/2561

4

3-ม.ค.-61 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
MIS (Management 
Information System)

6,767,000.00  - e - bidding บริษัท ธนสาร ซิส
เต็มส์ จ ากัด

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด 
วงเงินท่ีจัดจ้าง 6,760,000.-

 - สัญญาจ้างเลขท่ี 
7/2560  
5 ก.ย. 60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2561
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2561

5

4-ม.ค.-61 โครงการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 20 ปี กองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

5,000,000.00  - เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วงเงินท่ีจัดจ้าง 4,900,000.-

 - สัญญาจ้างเลขท่ี 
1/2560  
9 พ.ค. 60

6

5-ม.ค.-61 โครงการบ ารุงรักษา
ระบบงานกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560
- ในส่วนการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
(Hardware)

2,000,000.00  - e - bidding บริษัท ธนสาร ซิส
เต็มส์ จ ากัด

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด 
วงเงินท่ีจัดจ้าง 1,980,000.-

 - สัญญาจ้างเลขท่ี 
1/2561  
6 ธ.ค. 60
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2561

7

5-ม.ค.-61 โครงการบ ารุงรักษา
ระบบงานกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560
- ในส่วนการบ ารุงรักษาและ
พัฒนาปรับปรุงระบบงาน
สารสนเทศ (Software)

9,000,000.00  - e - bidding บริษัท เด็พธเฟิร์สท 
จ ากัด

บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากัด  
วงเงินท่ีจัดจ้าง 8,530,000.-

 - สัญญาจ้างเลขท่ี 
2/2561  
6 ธ.ค. 60

8

10-มค.-61 เช่าอาคารกองกองทุนและ
ส่งเสริมความเสมอภาคคน
พิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

11,280,000.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ท เบส 
คอร์นเนอร์ จ ากัด

บริษัท แอ็ท เบส คอร์นเนอร์ 
จ ากัด วงเงินท่ีจัดจ้าง 

11,280,000.-

 -

สัญญาเช่าเลขท่ี 
1/2561  
10 ม.ค. 61

9

19-มค.-61
โครงการเช่าใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตอาคารกอง
กองทุนและส่งเสริมความ
เสมอภาคคนพิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

4,000,000.00   - e - bidding บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต
 คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด วงเงินท่ีจัดจ้าง

 3,480,000.-

 - สัญญาเช่าเลขท่ี 
2/2561  

19 ม.ค. 61
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กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2561

10

26-มค.-61
โครงการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของกองกองทุนและ
ส่งเสริมความเสมอภาคคน
พิการ พ.ศ. 2561 - 2564

3,000,000.00   - เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วงเงินท่ีจัดจ้าง 3,000,000.-

 - สัญญาจ้างเลขท่ี 
2/2560  

29 ส.ค. 60

11

31-มค.-61 จัดจ้างเหมาท าความสะอาด 
อาคารกองกองทุนและ
ส่งเสริมความเสมอภาคคน
พิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

     470,800.00  - คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วรรธนะสิน คลีนน่ิง 
แอนด์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรธนะสิน 
คลีนน่ิง แอนด์ ซัพพลายวงเงิน

ท่ีจัดจ้าง 466,520.-

 - สัญญาจ้างเลขท่ี 
3/2561  

31 ม.ค. 61

12 3-มค.-61
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 15 รายการ

500,000.00     500,000.00  โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

ณน สเตชันนาร่ี ณน สเตชันนาร่ี วงเงิน 
500,000.-

 - 
ใบส่ังซ้ือ 17/2561

13 3-มค.-61
จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 95 
รายการ

       63,910.00  - โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพ
เพ็ญวานิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา
นิสย์  วงเงิน 63,900.50.-

 - 
ใบส่ังจ้าง 53/2561

14 4-มค.-61
จ้างท าตรายาง 3 รายการ 1,000.00         - โดยเฉพาะ

เจาะจงราคา
ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน 

1,000.-
 - 

ใบส่ังจ้าง 59/2561

15 12-มค.-61
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมเน่ือง  ในงานฉลองวัน
เด็กแห่งชาติประจ าปี 2561

     100,000.00   100,000.00 โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

บริษัทเจพี วัน คอนซัล
แทนท์ จ ากัด

บริษัทเจพี วัน คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด วงเงิน 99,992.57.-

 -

ใบส่ังซ้ือ 18/2561
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2561

16 16-มค.-61
จ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 10 
เคร่ือง

78,000.00       
 -

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอ
เอสเอส ซัพพลาย 

เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 
ซัพพลาย เซอร์วิส วงเงิน 

76,414.-

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

79/2561

17 19-มค.-61 จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าผ่าน
ทาง ไปราชการจังหวัดลพบุรี

3,600.00        
 - 

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

ปริญญา เรืองจาบ
ปริญญา เรืองจาบ วงเงิน 

3,600.-

 - 
ใบส่ังจ้าง 77/2561

18 22-มค.-61

จัดจ้างท ากระเป๋าเอกสาร 
เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รุ่นท่ี 1

30,000.00       

 - 
โดยเฉพาะ

เจาะจงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.

วานิชกิจเจริญ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.วานิชกิจ

เจริญ วงเงิน 29,960.-

 - 

ใบส่ังจ้าง 81/2561

19 22-มค.-61

จัดจ้างท ากระเป๋าเอกสาร 
เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รุ่นท่ี 2

15,000.00       

 - 
โดยเฉพาะ

เจาะจงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.

วานิชกิจเจริญ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.วานิชกิจ

เจริญ วงเงิน 14,980.-

 - 

ใบส่ังจ้าง 80/2561

20 22-มค.-61

จัดจ้างท าเอกสาร
ประกอบการประชุม เพ่ือจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รุ่นท่ี 1 และ
รุ่นท่ี 2

7,500.00        

 - 

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต
ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน 

7,500.-

 - 

ใบส่ังจ้าง 82/2561
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รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2561

21 22-มค.-61

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการ
ประชุม เพ่ือจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รุ่นท่ี 1

5,000.00        

 - 

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

ร้านวัฒนาเทรดด้ิง
ร้านวัฒนาเทรดด้ิง วงเงิน 

4,815.-

 - 

ใบส่ังซ้ือ 21/2561

22 22-มค.-61

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการ
ประชุม เพ่ือจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รุ่นท่ี 2

3,500.00        

 - 

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

ร้านวัฒนาเทรดด้ิง
ร้านวัฒนาเทรดด้ิง วงเงิน 

2,407.50.-

 - 

ใบส่ังซ้ือ 22/2561

23 24-มค.-61
จ้างท าตรายาง 7 รายการ         2,600.00  - โดยเฉพาะ

เจาะจงราคา
ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต

ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน 
2,520.-

 - 
ใบส่ังจ้าง 83/2561

24 25-มค.-61
จัดจ้างซ่อมแซมบ่อน้ าพุ และ
ทาสีอาคาร 60 ปี

500,000.00     500,000.00  โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ปลายฟ้าใส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปลายฟ้าใส 
วงเงิน 500,000.-

 - ใบส่ังจ้าง

25 30-มค.-61
จ้างย้ายจุดติดต้ังดทรศัพท์
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

30,000.00       
 -

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

บริษัท ที แอนด์ไอ 
คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด

บริษัท ที แอนด์ไอ คอมมู
นิเคช่ัน จ ากัด วงเงิน 29,960.-

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

98/2561

26 18-พย.-60
จ้างซ่อมบ ารุงยนต์ราชการของ
 พก. หมายเลขทะเบียน ฮล-
850 กทม.

8,110.60        
 -

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามนิสสัน

เซลส์ จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
73/2561 ลว. 22

 มค. 61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2561

27 9-พย.-61
จ้างซ่อมบ ารุงยนต์ราชการของ
 พก. หมายเลขทะเบียน ฮง-
9004 กทม.

6,752.77        
 -

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามนิสสัน

เซลส์ จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
74/2561 ลว. 22

 มค. 61

28 5--มค.-61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยด าเนินงาน กลุ่ม
งานพัสดุ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

5,880.00        

 -

เฉพาะเจาะจง นางสาววศินี ทองอู๋ นางสาววศินี ทองอู๋

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

60/2561 ลว. 5 
มค. 61

29 3-มค.-61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณและการเงิน 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

2,850.00        

 -

เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุกัญญา 

สร้อยสมพงษ์
นางสาวสุกัญญา สร้อยสมพงษ์

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

61/2561 ลว. 5 
มค. 61

30 3-มค.-61

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

4,950.00        

 -

เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุภัสสร  พงษ์

นิล
นางสาวสุภัสสร  พงษ์นิล

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

62/2561 ลว. 5 
มค. 61

31 3-มค.-61

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

4,000.00        

 -

เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสรัตน์  กอบัว นางสาวนุสรัตน์  กอบัว

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

63/2561 ลว. 5 
มค. 61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2561

32 3-มค.-61

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

4,000.00        

 -

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมล  ศิลโรจน์ นางสาวสุมล  ศิลโรจน์

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

64/2561 ลว. 5 
มค. 61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2561


