
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1

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

ราคาต่ 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)

2

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

500,000.- บาท
เงินนอกงบประมาณ

(เงินกองทุนฯ) 
ประจ าปี 2561

งบลงทุน

500,000.- บาท 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)

3

28-กพ.-61 จ้างปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการ
คนพิการกรุงเทพมหานคร

500,000.- บาท
เงินนอก

งบประมาณ
(เงินกองทุนฯ) 
ประจ าปี 2561

500,000.- บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.สยามทองวิศวกรรม
จ านวนเงิน 500,000.- บาท

หจก.สยามทองวิศวกรรม
จ านวน 500,000.- บาท

บริษัท เอ็นแอนด์เค
 เซ็นเตอร์ 

ซัพพลาย จ ากัด
จ านวนเงิน 

500,000.- บาท

บริหารสัญญา
ใบส่ังจ้างเลขท่ี
172/2561
วันท่ี 8 มีนาคม 2561
1 งวด 
(วันท่ี 7 เม.ย.61)

4

12-มี.ค.-61 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์
การให้บริการของศูนย์บริการ
คนพิการกรุงเทพมหานคร

500,000.- บาท
เงินนอก

งบประมาณ
(เงินกองทุนฯ) 
ประจ าปี 2561

500,000.- บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์ 
ซัพพลาย จ ากัด

จ านวนเงิน 500,000.- บาท

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์ 
ซัพพลาย จ ากัด

จ านวนเงิน 500,000.- บาท

 ราคาต่ าสุด บริหารสัญญา
ใบส่ังจ้างเลขท่ี
183/2561
วันท่ี 13มี.ค.2561
1 งวด 
(วันท่ี 12 เม.ย.61)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มีนำคม 2561
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5

28-มี.ค.-61 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประจ าศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานครฯ จ านวน
3 รายการ

244,500.-บาท
เงินงบประมาณ

ปี 2561 งบลงทุน

244,500.- บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง
จ านวนเงิน 244,500.- บาท

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง
จ านวนเงิน 244,500.- บาท

ราคาต่ าสุด บริหารสัญญา
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
46/2561
วันท่ี 30 มี.ค.2561
1 งวด 
(วันท่ี 29 พ.ค.61)

6
27-มี.ค.-61 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ า

ศูนย์บริกาคนพิการกรุงเทพฯ
จ านวน 5 รายการ

836,900.- บาท
เงินงบประมาณ

ปี 2561 งบลงทุน

836,900.- บาท e-bidding  -  -  - อยู๋ระหว่างประกาศ
เชิญชวนฯ

7
29-มี.ค.-61 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานประจ า

ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ
จ านวน 10 รายการ

890,250.- บาท
เงินงบประมาณ

ปี 2561 งบลงทุน

890,000.- บาท e-bidding  -  -   - อยู่ระหว่างปรับ
เปล่ียนแผนจัดซ้ือ
จัดจ้าง

8
 7-มีค-61  - จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือคนพิการ (Case Manager)

            12,282.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอก ไอที 99 ร้าน บางกอก ไอที 99 วงเงินจัด
จ้าง 12,282.-บาท

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2561 ลว. 
07/03/2561

9

 7-มีค-61  - จ้างท ากระเป๋าส าหรับใส่เอกสารในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือคนพิการ (Case 
Manager) กรุงเทพมหานคร

            21,750.00  - เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
(โรงงานปีคนพิการสากล) วงเงิน

จัดจ้าง 21,750.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 170/2561 ลว.
 07/03/2561

10

 7-มีค-61  - จ้างท าเอกสารเพ่ือใช้ประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือคนพิการ (Case Manager) 
กรุงเทพมหานคร

            14,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงินจัดจ้าง
 14,500.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 171/2561 ลว.
 07/03/2561
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11

 9-มีค-2561  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) โครงการจัดบริการสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชน (ด้านงานจัดการศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพ) (เพ่ิมเติม) (นายพิเชษฐ ลีนุกูลชัย)

              1,250.00  - เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ ลีนุกูลชัย นายพิเชษฐ ลีนุกูลชัย วงเงินใน
การจัดจ้าง 1,250.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 173/2561 ลว.
 09/03/2561

12

 9-มีค-2561 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) โครงการจัดบริการสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชน (ด้านงานสังคมสงเคราะห์) (เพ่ิมเติม) 
(นางสาวสุดารัตน์ แผลงเดช)

              1,250.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ แผลงเดช นางสาวสุดารัตน์ แผลงเดช วงเงิน
ในการจัดจ้าง 1,250.- บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 174/2561 ลว.
 09/03/2561

13

 9-มีค-2561  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) โครงการจัดบริการสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชน (ด้านงานร้องเรียนร้องทุกข์) (เพ่ิมเติม) 
(นางสาวนริศรา ทาโทน)

              1,250.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา ทาโทน นางสาวนริศรา ทาโทน วงเงินใน
การจัดจ้าง 1,250.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 175/2561 ลว.
 09/03/2561

14
 12-มีค-2561  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)ช่วย

ปฎิบัติงานนักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม) 
นางสาวดาลัด โพธ์ิพริก

              2,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวดาลัด โพธ์ิพริก นางสาวดาลัด โพธ์ิพริก วงเงินจัด
จ้าง 2,000.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 177/2561 ลว.
 12/03/2561

15
 12-มีค-2561  - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)ช่วย

ปฎิบัติงานนักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติเพ่ิมเติม) 
นางสาววิรงค์ลอง บุญส าเร็จ

              2,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาววิรงค์ลอง บุญส าเร็จ นางสาววิรงค์ลอง บุญส าเร็จ 
วงเงินจัดจ้าง 2,000.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 177/2561 ลว.
 12/03/2561

16

 13-มีค-61  - จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการด าเนินโครงการ บรูณาการ
ระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าของ
คนพิการ คร้ังท่ี 2/2561

              6,075.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงินจัดจ้าง
 28,500.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 182/2561 ลว.
 13/03/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มีนำคม 2561

17

  19-มีค-2561  - จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิงเพ่ือใช้ส าหรับเดินทางไปราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 3 คัน

          108,000.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป 
จ ากัด

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป 
จ ากัด วงเงินจัดจ้าง 85,500.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 206/2561 ลว.
 22/03/2561

18

  22-มีค-561  - จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสารส าหรับใช้ในการ
อบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ เช่ียวชาญด้านคน
พิการในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

            28,440.00  - เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
(โรงงานปีคนพิการสากล)

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
(โรงงานปีคนพิการสากล) วงเงิน

จัดจ้าง 28,440.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 218/2561 ลว.
 29/03/2561

19

  22-มีค-2561  - จ้างท าเอกสารส าหรับใช้ในการอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ เช่ียวชาญด้านคนพิการใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

            48,750.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงินจัดจ้าง
 48,750.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 219/2561 ลว.
 29/03/2561

20

  22-มีค-2561  - จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ เช่ียวชาญด้านคนพิการในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

            30,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอก ไอที 99 ร้าน บางกอก ไอที 99 วงเงินจัด
จ้าง 26,476.-บาท

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2561 ลว. 
29/03/2561

21
 23-มีค-2561  - จ้างท าม่านบังแดดของศูนย์บริการคน

พิการกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

63,400.00             - เฉพาะเจาะจง ดัชนี ดีไซน์ ดัชนี ดีไซน์ วงเงินจัดจ้าง 
63,400.-บาท

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 223/2561 ลว.
 03/04/2561

22 5-มีค-2561
จัดซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสารและหมึก
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์

37,000.00            
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ธนสาร เทรดด้ิง จ ากัด 

ราคาเสนอ 36,326.50
บริษัท ธนสาร เทรดด้ิง จ ากัด 

ราคาเสนอ 36,326.50
 - ใบส่ังซ้ือ 33/2561

23 7-มีค-2561
จ้างตัด ตกแต่ง และย้ายต้นไม้ใหญ่บริเวณ
รอบอาคาร 60 ปี กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

69,000.00            
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรธนะสิน 
คลีนน่ิง แอนด์ ซัพพลาย ราคา
เสนอ 69,000.-

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรธนะสิน 
คลีนน่ิง แอนด์ ซัพพลาย ราคา
เสนอ 69,000.-

 - ใบส่ังจ้าง 176/2561

24 14-มีค-2561
จ้างผลิตและเผยแพร่รายการสาระบันเทิง

500,000.- 500,000.-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ ากัด 

ราคาเสนอ 500,000.-
บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ ากัด 

ราคาเสนอ 500,000.-
 - ใบส่ังจ้าง 

25 15-มีค-2561
จ้างผลิตรายการวิทยุเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์

200,000.- -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
- -  - 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มีนำคม 2561

26 15-มีค-2561 จัดซ้ือวัสดุส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานระบบ KTB Corporate Online

 8,000.- -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านบางกอก ไอที 99 ราคาเสนอ

 3,000.-
ร้านบางกอก ไอที 99 ราคาเสนอ

 3,000.-
 - ใบส่ังซ้ือ 37/2561

27 15-มีค-2561 จัดจ้างท าเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานระบบ KTB Corporate Online

5,000.- -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ราคาเสนอ 

5,000.-
ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ราคาเสนอ 

5,000.-
 - ใบส่ังซ้ือ 185/2561

28 15-มีค-2561 จัดจ้างเหมารถตู้และค่าผ่านทาง ไปราชการ
จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ

 10,800.-  - 
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ปริญญา เรืองจาบ ราคาเสนอ 

10,800.-
ปริญญา เรืองจาบ ราคาเสนอ 

10,800.-
 - ใบส่ังจ้าง 184/2561

29 15-มีค-2561
จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ในการผลิตส่ือเพ่ือเผย
เเพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานด้านคนพิการ
ทางส่ือโทรทัศน์

329,500.- 329,500.-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านสุรชัย ราคาเสนอ 329,500.- ร้านสุรชัย ราคาเสนอ 329,500.- - ใบส่ังซ้ือ 41/2561

30 16-มีค-2561 จ้างซ่อมแซมลิฟต์ 28,000.00            
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป เอ็นจิ

เนียร่ิง ราคาเสนอ 27,820.-
ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป เอ็นจิ

เนียร่ิง ราคาเสนอ 27,820.-
 - ใบส่ังจ้าง 205/2561

31 30-มีค-2561
จ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ของ กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ประจ าเดือนมีนาคม 2561

2,996.00              
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมูนิเคช่ัน

 จ ากัด ราคาเสนอ 2,996.-
บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมูนิเคช่ัน

 จ ากัด ราคาเสนอ 2,996.-
 - ใบส่ังจ้าง 5/2561

32 8-มีค-2561
ซ่อมบ ารุงรถตู้โดยสารส าหรับ 12 ท่ีน่ัง ฮล 

1890
              4,643.80 4,643.80

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด
4,643.80.-

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด  
4,643.80.-

  -  
ใบส่ังจ้าง
4/2561

33 8-มีค-2561
จ้างซ่อมบ ารุงรถน่ังส่วนกลางหมายเลข

ทะเบียน 5 กบ 1403
              2,941.97 2,941.97

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด
2,941.97.-

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด  
2,941.97.-

  -  
ใบส่ังจ้าง
5/2561

34 8-มีค-2561
จ้างซ่อมบ ารุงรถบรรทุกส่ีประตูแบบ

ขับเคล่ือน 4 ล้อ (เคร่ืองดีเซล) หมายเข
ทะเบียน 4 กข 6375

            22,841.88 22,841.88
โดยเฉพาะ

เจาะจงราคา
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด

22,841.88.-
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด  

22,841.88.-
  -  

ใบส่ังจ้าง
6/2561
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กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มีนำคม 2561

35 9-มีค-2561

เหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ด าเนินงานด้าน
การตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญและการ
รายงานผลโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน

เงินกองทุนฯ รายท่ี 1 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) 
นายอภิเชษฐ์ นันทพรพงษ์

            11,100.00 11,100.00
โดยเฉพาะ

เจาะจงราคา
นายอภิเชษฐ์ นันทพรพงษ์

11,100.-
นายอภิเชษฐ์ นันทพรพงษ์  

11,100.-
  -  

ใบส่ังจ้าง
7/2561

36 9-มี.ค.-18

เหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ด าเนินงานด้าน
การตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญและการ
รายงานผลโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ รายท่ี ๒ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) 

นางสาวดวงใจ โซ่เงิน

            11,100.00 11,100.00
โดยเฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวดวงใจ โซ่เงิน

11,100.-
นางสาวดวงใจ โซ่เงิน  11,100.-   -  

ใบส่ังจ้าง
8/2561

37 9-มี.ค.-18

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ด าเนินงาน
ด้านนิเทศติดตาม ประสานโครงการ จัดท า
เอกสารทางการเงินและสถิติการสนับสนุน
โครงการท่ีได้รับเงินจากกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายท่ี ๑ 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) นางสาวน าพา ศิริจันทร์

            11,100.00 11,100.00
โดยเฉพาะ

เจาะจงราคา
นางสาวน าพา ศิริจันทร์

11,100.-
นางสาวน าพา ศิริจันทร์  11,100.-   -  

ใบส่ังจ้าง
9/2561

38 19-มี.ค.-18
จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศของกองกองทุน

และส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
            90,000.00 69,600.00

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

ร้านสองพล
69,600.-

ร้านสองพล
69,600.-

ใบส่ังจ้าง
10/2561
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มีนำคม 2561

39 8-มี.ค.-61
จ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร(รองอธิบดีและ

เลขานุการกรม)
        4,546,000.00 4,500,000.00 e - bidding

1.หจก. สยามทองวิศวกรรม
2.บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด

3.หจก.เอส.พี.อาร์ เดคคอร์เรช่ัน
4.หจก.โออาร์เอส เทรดด้ิง (2549)

5.บริษัท ปรมธร กรุ๊ป จ ากัด
6.บริษัท คูณพันพิม จ ากัด

7.บริษัท ศรัณยพงศ์ อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

8. กิจการร่วมค้า อาร์เลค-ธนสาร

หจก. สยามทองวิศวกรรม  
จ านวนเงิน 3,753,905.81 บาท

 เสนอเง่ือนไข
ครบถ้วน 
ถูกต้อง

สัญญาเลขท่ี 12/2561
ลว. 8 มี.ค. 61

40 16-มี.ค.-61
จ้างท่ีปรึกษาโครงการสัมมนาวิชาการ

ระดับชาติด้านคนพิการคร้ังท่ี 10 ประจ าปี 
2561

        3,211,600.00 3,211,600.00
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

จ านวนเงิน 3,211,600 บาท
 รายเดียว

สัญญาเลขท่ี 2/2561 
ลว. 16 มี.ค.61

41 22-มี.ค.-61 จ้างเหมาเอกชน (บุคลลธรรมดา) ปฏิบัติงาน
ด้านการบันทึกข้อมูลระบบการเงินและงาน
การเงิน (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,810.00              -
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นายวิเชียร สามงามทอง นายวิเชียร สามงามทอง -

42 21-มี.ค.-61 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณของ พก. งานด้าน
งบประมาณและการเงิน (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,810.00              -
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุกัญญา สร้อยสมพงษ์ นางสาวสุกัญญา สร้อยสมพงษ์ -

43 22-มี.ค.-61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงาน
ด้านตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 1 (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม)

4,230.00 -
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล -

44 22-มี.ค.-61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงาน
ด้านตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 2 (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม)

3,880.00 -
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์ -
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เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มีนำคม 2561

45 22-มี.ค.-61

จ้างเหมาเอกชนบุคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการไปปฏิบัติงาน
ประจ ากลุ่มอ านวยการ สลก. (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) คนท่ี 1

3,500.00 -
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นายสุทิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทิพงษ์ จงใจกลาง -

46 22-มี.ค.-61

จ้างเหมาเอกชนบุคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการไปปฏิบัติงาน
ประจ ากลุ่มอ านวยการ สลก. (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม) คนท่ี 2

3,500.00 -
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ -

47 22-มี.ค.-61

จ้างเหมาเอกชนบุคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการไปปฏิบัติงาน
ประจ ากลุ่มอ านวยการ สลก. (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม)

3,500.00 -
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ -

48 22-มี.ค.-61

จ้างเหมาเอกชนบุคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการไปปฏิบัติงาน
ประจ ากลุ่มอ านวยการ สลก. (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม)

3,500.00 -
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกรสอน นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกรสอน -

49 22-มี.ค.-61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงาน
ด้านตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 2 (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม)

3,380.00 -
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว -

50 13-ธค.-61
จ้างท่ีปรึกษาด าเนินการส ารวจสถานการณ์
มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ

2,200,000.00        2,200,000          
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล -


