
ล ำดบั
ที่

วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 1 ธค.60
จ้างติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน พก. ปี 2561

500,000.00     
 - โดยเฉพาะ

เจาะจงราคา
นายจตุรงค์ บุญรัตน์

สุนทร
นายจตุรงค์ บุญรัตน์สุนทร 
วงเงินทีจ่ัดจ้าง 500,000.-

 -
ใบส่ังจ้าง 10/2561

2 1 ธค.60
จ้างติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน พก. ปี 2560

400,000.00     
 - โดยเฉพาะ

เจาะจงราคา
นายจตุรงค์ บุญรัตน์

สุนทร
นายจตุรงค์ บุญรัตน์สุนทร 
วงเงินทีจ่ัดจ้าง 500,000.-

 -
ใบส่ังจ้าง 11/2561

3 6 ธค.60

จ้างจัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการ
 พก. ประจ าปีงบประมาณ 
2561 และแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 1 งาน

250,000.00     

 -

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพ
เพ็ญวานิสย์

างหุน้ส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา
นิสย์ วงเงินทีจ่ัดจ้าง 250,000.-

 -

ใบส่ังจ้าง 12/2561

4 13 ธค.60

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ 
ระหว่างวันที ่14-19 ธค.60 ณ 
โรงแรมปร๊ินซ์ พาเลช มหานาค
 กทม

46,800.00       

 -
โดยเฉพาะ

เจาะจงราคา
นายชาญวิทย์ รอดบวบ

นายชาญวิทย์ รอดบวบ วงเงิน
ทีจ่ัดจ้าง 46,800.-

 -

ใบส่ังจ้าง 13/2561

5 20 ธค.60
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ 
ระหว่างวันที ่26-27 ธค.60 ณ 
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กทม

3,600.00        

 -
โดยเฉพาะ

เจาะจงราคา
นายชาญวิทย์ รอดบวบ

นายชาญวิทย์ รอดบวบ วงเงิน
ทีจ่ัดจ้าง 3,600.-

 -

ใบส่ังจ้าง 14/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธันวำคม 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันที่ 1 - 31 ธันวำคม 2560



ล ำดบั
ที่

วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธันวำคม 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันที่ 1 - 31 ธันวำคม 2560

6 22 ธค.60

จัดจ้างขนย้ายเอกสารหลักฐาน
ราชการของกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน ในระหว่างวันที ่
26-27 ธค.60

10,000.00       

 -
โดยเฉพาะ

เจาะจงราคา
นายชาญวิทย์ รอดบวบ

นายชาญวิทย์ รอดบวบ วงเงิน
ทีจ่ัดจ้าง 10,000.-

 -

ใบส่ังจ้าง 15/2561

7 25 ธค.60

จ้างด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ จ านวน 1 งาน

500,000.00     

 -

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

ว่าที ่รต. นพพร ลี
ปรีชานนท์

ว่าที ่รต. นพพร ลีปรีชานนท์ 
วงเงินทีจ่ัดจ้าง 500,000.-

 -

ใบส่ังจ้าง 16/2561

8 29 ธค.60 จ้างท าตรายาง 21 รายการ 3,900.00        
 -

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

หจก. สากลตรายาง
และการพิมพ์

หจก. สากลตรายางและการ
พิมพ์ วงเงินทีจ่ัดจ้าง 3,584.50

 -
ใบส่ังจ้าง 17/2561

9 4 ธค.60
เช่าห้องประชุมฯ ในวันที ่6 
ธค.60

20,000.00       
 -

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

โรงแรมปร๊ินซ์พาเลซ 
มหานาค กทม

โรงแรมปร๊ินซ์พาเลซ มหานาค
 กทม วงเงินทีจ่ัดซ้ือ19,325

 -
ใบส่ังซ้ือ 3/2561



ล ำดบั
ที่

วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธันวำคม 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันที่ 1 - 31 ธันวำคม 2560

10 6 ธค.60

เช่าสถานทีเ่พือ่จัดเก็บเอกสาร
ของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงานกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ต้ังแต่เดือนธค.
60-30 กย.61

180,000.00     

 -

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

นายศุภชัย สุธีรภัทรา
นนท์

นายศุภชัย  สุธีรภัทราน
180,000

 -

ใบส่ังซ้ือ 4/2561

11 8 ธค.60

 จ้างท าบูธนิทรรศการแสดง
ผลงานและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
คนพิการในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง มาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการ 
Empower ผู้น าคนพิการสู่
สิทธิทีเ่ป็นจริง และการมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณองคืกรด้าน
คนพิการทีไ่ด้รับการรับรอง
มาตรฐานองค์กร ประจ าปี 
2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     334,700.00  - เฉพาะเจาะจง นายภพต์ เทภาสิต นายภพต์ เทภาสิต วงเงินใน
การจัดจ้าง 334,700.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
13/2561 ลว. 
8/12/2562



ล ำดบั
ที่

วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธันวำคม 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันที่ 1 - 31 ธันวำคม 2560

12 8 ธค.60

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
 Empower ผู้น าคนพิการสู่
สิทธิทีเ่ป็นจริง และการมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณองค์กรด้าน
คนพิการทีไ่ด้รับการรับรอง
มาตรฐานองค์กร ประจ าปี 
2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       10,300.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเทรดด้ิง ร้านวัฒนาเทรดด้ิง วงเงินใน
การจัดจ้าง 10,178.91.- บาท

 - ใบส่ังซ้ือเลขที ่
03/2561 ลว. 
17/11/2561

13 8 ธค.60

 - จ้างท าเอกสารปรระกอบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง
 "มาตรฐานองค์กรด้านคน
พิการ Empower ผู้น าคน
พิการสู่สิทธิทีเ่ป็นจริง" และ
การมองโล่ประกาศเกียรติ
องค์กรด้านคนพิการ ทีไ่ด้รับ
การรับรองมาตรฐาน ประจ าปี
 2560 จ านวน 406 ชุด

       64,498.34  - เฉพาะเจาะจง ร้าน SASIMA INK 
(THAILAND)

ร้าน SASIMA INK 
(THAILAND) วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้าง  64,498.34 บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
14/2561 ลว. 
8/12/2562



ล ำดบั
ที่

วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธันวำคม 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันที่ 1 - 31 ธันวำคม 2560

14 12 ธค.60

 - จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ
พร้อค่าธรรมเนียมผ่านทาง
พิเศษ เพือ่ใช้ในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา

       21,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ  นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจัดจ้าง 21,000.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
15/2561 ลว. 
8/12/2562

15 13 ธค.60
 - จ้างตกแต่งสถานทีพ่ร้อม
อุปกรณ์

       50,000.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ เซเว่นทีน 
โปรด๊ักชั่น

บริษัท โฟร์ เซเว่นทีน 
โปรด๊ักชั่น วงเงินในการจัดจ้าง

 49,969.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
16/2561 ลว. 
13/12/2561

16 21 ธค.60

 - จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 
พร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทาง
พิเศษ เพือ่ใช้ในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 2 คัน

18,000.00        - เฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจัดจ้าง 18,000.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
17/2561 ลว. 
21/12/2561



ล ำดบั
ที่

วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธันวำคม 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันที่ 1 - 31 ธันวำคม 2560

17 21 ธค.60

 - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (เพิม่เติม) 
โครงการส่งเสริมการจัดส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการและทุกคนในสังคม 
งานจัดท าข้อมูลและ
ประสานงานโครงการส่งเสริม
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและทุกคนใน
สังคม (นางสาวสุวนันท์  เดช
กุญชร)

4,900.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวนันท์  เดช
กุญชร

นางสาวสุวนันท์  เดชกุญชร 
วงเงินจัดจ้าง 4,900.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
18/2561 ลว. 
21/12/2561



ล ำดบั
ที่

วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธันวำคม 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันที่ 1 - 31 ธันวำคม 2560

18 21 ธค.60

จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (เพิม่เติม) 
โครงการส่งเสริมการจัดส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการและทุกคนในสังคม 
งานบันทึกข้อมูลและ
ประสานงานโครงการส่งเสริม
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและทุกคนใน
สังคม (นางสาวปริญญา ประ
ทุมม)ี

4,900.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวปริญญา ประ
ทุมมี

นางสาวปริญญา ประทุมมี
วงเงินจัดจ้าง 4,900.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
19/2561 ลว. 
21/12/2561


