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ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 กพ. 62

จัดซ้ือกระเป่าใส่เอกสารในการประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับท่ี 
3 พ.ศ. 2560-2564 และแผนท่ี
เก่ียวข้อง สู่การปฏิบัติ

20,880.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านพาวเวอร์ เทรด
ร้านพาวเวอร์ เทรด 20,880.-

 บาท - ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2562 
ลว. 14 กพ. 62

2 กพ. 62 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 20,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจ ร้านรุ่งเรืองกิจ 18,821.- บาท - ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2562 
ลว. 14 กพ. 62

3 กพ. 62 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม 15,000.00 - เฉพาะเจาะจง ลี โอ ซ่า ลี โอ ซ่า 14,926.50 บาท - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 151/2562
 ลว. 14 กพ. 62

4 กพ. 62
จัดซ้ือของท่ีระลึกในการเดินทางไป
ราชการ ณ ประเทศญ่ีปุ่น

10,000.00 - เฉพาะเจาะจง - - - -

5 กพ. 62 จ้างท าตรายาง 3,000.00 - เฉพาะเจาะจง สากลตรายาง สากลตรายาง 1,968.80 บาท - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 159/2562
 ลว. 20 กพ. 62

6 กพ. 62

จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุ
รภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คร้ังท่ี 
1/2562

23,000.00 - เฉพาะเจาะจง สปีดกอปป้ี สปีดกอปป้ี 23,000.- บาท - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 174/2562
 ลว. 26 กพ. 62

7 กพ. 62
รายการค่าเช่าสถานท่ี
เพ่ือจัดเก็บเอกสารของกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน

216,000.00            

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์  นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์

216,000.- บาท -
 ใบส่ังซ้ือ/

ส่ังจ้างเลขท่ี 2/2562 ลง
วันท่ี 5 ตค.61

8 กพ. 62
จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย  จ านวน 6 คน

 1,600,000.-
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก 1,500,672.- บาท -

สัญญาเลขท่ี 4/2562 ลง
วันท่ี 26 ต.ค.61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2562
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9 กพ. 62
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 8 
เคร่ือง

 800,000.-

-
 วิธี e-bidding บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี จ ากัด
บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์จี จ ากัด                
748,800.- บาท

-
สัญญาเลขท่ี 1/2562 ลง
วันท่ี 19 ต.ค.61

10 กพ. 62

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารฟ้ืนฟูและ
พัฒนา สถานคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัด
นนทบุรี

 25,000,000.-

-

 วิธี e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เค. 
สถาปัตย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เค. 
สถาปัตย์    20,790,000.-

บาท -

สัญญาเลขท่ี 2/2562 ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2561

11 กพ. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 1,800.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า    1,799.65.- 
บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
22/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

12 กพ. 62

จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนด
แนวทางและการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพ  คนพิการและศูนย์
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 9,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม      เอ็กซ์เพรส       ร้านพรีเม่ียม        เอ็กซ์
เพรส           7,200.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
21/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

13 กพ. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 10,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  9,006.19 
บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
13/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

14 กพ. 62
จ้างปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับ      คนพิการในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

 180000.-

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟืองทอง 55  

ทรานสปอร์ต จ ากัด
บริษัท เฟืองทอง 55 ทราน

สปอร์ต จ ากัด    180,000.- 
บาท

-
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
59/2562 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2561
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15 กพ. 62
จ้างเอกชนด าเนินการจัดงาน "BIKE 
FOR อุ่นไอรักส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแล"

 500000.-

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด จ ากัด บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด      จ ากัด 

         499,995.- บาท -
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง      เลขท่ี
  60/2562     ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2561

16 กพ. 62

จ้างจัดงานรับมอบลานตะวันย้ิม             380,000.00

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด
380,000.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 66/2562
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2561

17 กพ. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดสัมมนา "ถวายชุด
ความรู้การจัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ"

 50,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  
49,813.85 บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 30/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

18 กพ. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดสัมมนา 
ถวายชุดความรู้
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ

 50,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร่วมเจริญ ร้านร่วมเจริญ
50,000.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 101/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

19 กพ. 62

จ้างเปิดตัวศาสนสถานเช่ือมบุญ 
เก้ือหนุนคนพิการ
และผู้สูงอายุ พร้อมปล่อยขบวนรถ
ไหว้พระ 9 วัด
เช่ือมบุญ เก้ือหนุนคนพิการและ
ผู้สูงอายุ

 500000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด
500,000.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 106/2562
ลงวันท่ี 2 มกราคม 
2562

20 กพ. 62

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

 486,400.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง
486,400.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 21/2561
ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561

21 กพ. 62
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4
 รายการ

 1,331,200.-

-
 วิธี e-bidding บริษัท คอมพิวเตอร์โปร

ดักส์ยูไนเต็ด จ ากัด
บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์
ยูไนเต็ด จ ากัด 1,059,728.- 

บาท
-

สัญญาเลขท่ี 2/2562 วันท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2562
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22 กพ. 62
จัดซ้ือ (วัสดุส านักงานของศูนย์บริการ
ฯ) ณ ศูนย์
บริการคนพิการกรุงเทพฯ

30,000.-

-
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง

29,960.- บาท -
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี

49/2562
ลงวันท่ี 15 ก.พ .2562

23 กพ. 62

จ้างติดตามประเมินผลองค์กรด้านคน
พิการ 
ในระบบ Coaching ประจ าปี 2562

500,000.-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างจัดท ารายงาน
ขอจ้าง

 -

-

 -

24 กพ. 62
จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 130,000.-

-
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจ ร้านรุ่งเรืองกิจ

128,000.- บาท -
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 50/2562 

ลงวันท่ี 1 มีค. 2562

25 กพ. 62

จ้างจัดกิจกรรมการลงนามบันทึก
ความร่วมมือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน
ชุมชน โดยการ
จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป และ
สนับสนุน
การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 
และ
มาตรา 35

500,000.-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ 
พลัส จ ากัด

498,620.- บาท

-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 164/2562
วันท่ี 22 ก.พ.62

26 กพ. 62
ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 33 รายการ

500,000.00            - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ราคาเสนอ
 499,743.50

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ราคาเสนอ 
499,743.50 - ใบส่ังซ้ือ 31/2562

27 กพ. 62
จ้างจัดท าป้ายช่ือ ต าแหน่ง ผู้บริหาร 
และป้ายกลุ่มส่ือสารองค์กร

             39,500.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 39,483.-

บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 39,483.- - ใบส่ังจ้าง 113/2562

28 กพ. 62
จ้างซ่อมแซมพ้ืน และร้ือถอนตู้เก็บ
เอกสาร

167,500.00            - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็น
เตอร์ ซัพพลาย จ ากัด 

167,463.56

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด 167,463.56 - ใบส่ังจ้าง 109/2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2562

29 กพ. 62 จ้างซ่อมแซมห้องน้ าอธิบดี              56,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด ราคาเสนอ 55,961.-

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

ราคาเสนอ 55,961.-
- ใบส่ังจ้าง 127/2562

30 กพ. 62 จ้างเหมารถตู้ในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดลพบุรี จ านวน 1 คัน

5,400.00               - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา  เรืองจาบ 
ราคาเสนอ 5,400.-

นายปริญญา  เรืองจาบ ราคา
เสนอ 5,400.- - ใบส่ังจ้าง 145/2562

31 กพ. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ส าหรับเติมรถตู้จ้างเหมารถตู้ในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดลพบุรี

2,500.00               - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิงท่ัวไป ราคาเสนอ 

2,500.-

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป ราคาเสนอ 2,500.- - -

32 กพ. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียม
ผ่านทางพิเศษเพ่ือใช้ในการเดินทาง
ไปราชการจังหวัดพิษณุโลก

14,400.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะ
กิจ ทัวร์ ราคาเสนอ 

14,400.-

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์ ราคาเสนอ 14,400.- - ใบส่ังจ้าง 140/2562

33 กพ. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าน้ ามันเช้ือเพลิง
เพ่ือใช้ในการเดินทางไปราชการ
จังหวัดราชบุรี

3,300.00               - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา  เรืองจาบ 
ราคาเสนอ 3,300.-

นายปริญญา  เรืองจาบ ราคา
เสนอ 3,300.- - ใบส่ังจ้าง 144/2562

34 กพ. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือจัดประชุมหารือ เร่ือง "การ
เตรียมความพร้อมการขับเคล่ือน 
Smile City For All จังหวัดขอนแก่น"

7,200.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ
นายปริญญา เร่ืองจาบ วงเงิน
ในการจัดจ้าง 7,200.-บาท - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 146/2562

 ลงวันท่ี 5 ก.พ. 62

35 กพ. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการด าเนินโครงการบูรณา
การระบบการส่งเสริมอาชีพและการมี
งานท าของคนพิการ คร้ังท่ี 2/2562

               9,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจัด

จ้าง 7,200.-บาท - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 148/2562
 ลงวันท่ี 7 ก.พ. 62



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2562

36 กพ. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจของผู้น าองค์กรคนพิการท่ัว
ประเทศ

42,750.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจัด

จ้าง 42,750.-บาท - ใบสัง่จ้างเลขท่ี 152/2562
 ลงวันท่ี 14 ก.พ. 62

37 กพ. 62
จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม 
"เตรียมความพร้อมองอ์กรในการ
ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร" รุ่นท่ี 2

8,250.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจัด

จ้าง 5,350.-บาท - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 153/2562
 ลงวันท่ี 15 ก.พ. 62

38 กพ. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืนในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี 
จ านวน 1 คัน

7,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ
นายปริญญา เร่ืองจาบ วงเงิน
ในการจัดจ้าง 7,200.-บาท - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 167/2562

 ลงวันท่ี 22 ก.พ. 62

39 กพ. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาปรับอากาศในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือจัดประชุมหารือ เร่ือง "การ
เตรียมความพร้อมการขับเคล่ือน 
Smile City For All จังหวัดขอนแก่น"

10,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป - -

40 กพ. 62
ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการอบรม 
"เตรียมความพร้อมองอ์กรในการ
ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร" รุ่นท่ี 2

               7,500.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซลูวิค จ ากัด
บริษัท โซลูวิค จ ากัด วงเงิน
ในการจัดซ้ือ 7,500 บาท - ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 47/2562  

 ลงวันท่ี 15 ก.พ. 62

41 กพ. 62
ซ้ือวัสดุประกอบการอบรม "เตรียม
ความพร้อมองอ์กรในการตรวจ
ประเมินมาตรฐานองค์กร"   รุ่นท่ี 2

               7,450.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง
ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง วงเงินใน
การจัดซ้ือ 7,450.-บาท - ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 48/2562   

 ลงวันท่ี 15 ก.พ. 62



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2562

42 กพ. 62
ซ้ือวัสดุในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้น า
องค์กรคนพิการท่ัวประเทศ

             30,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท วัฒนากร     เทรด

ด้ิง 1980 จ ากัด

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
1980 จ ากัดวงเงินในการ
จัดซ้ือ 8,661.65 บาท

- ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2562   
 ลงวันท่ี 14 ก.พ. 62

43 กพ. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารเพ่ือใช้ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของผู้น าองค์กรคนพิการ
ท่ัวประเทศ

             42,750.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 
วงเงินในการซ้ือ 42,750.- 

บาท
- ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2562  

 ลงวันท่ี 14 มี.ค. 62

44 กพ. 62

จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้
ส าหรับเดินทางไปราชการจังหวัด
ภูเก็ตและจังหวัดระนอง

12,600.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล
ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล วงเงินท่ี

จ้าง 12,600.-บาท - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 132/2562
 ลงวันท่ี 24 ก.พ. 62

45 กพ. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนอง

9,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป - -

46 กพ. 62

จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติสังคม
เพ่ือคนพิการ 'More Love, Less 
Violence เพ่ิมรักลดความรุนแรง"

397,315.00            

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ 
พลัส จ ากัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ 
พลัส จ ากัด

-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 150/2562
วันท่ี 13 ก.พ.62

47 กพ. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปี 2562 (คนท่ี 2)

112,500.00            

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนา
พันธ์ุ

นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนาพันธ์ุ

-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
99/2562 ลว. 12 กพ. 62

48 กพ. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮล-6816 กทม.

26,036.15             

-  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด

-
ใบส่ังจ้าง

เลขท่ี 158/2562
วันท่ี 18 กพ. 62



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2562

49 กพ. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ก ากับ 
ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานท่ี 
(คนท่ี 1) ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

               3,500.00

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายวรินทร สร้อยสุข นายวรินทร สร้อยสุข

-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 162/2562
วันท่ี 21 กพ. 62

50 กพ. 62
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 2
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,810.00               

-  วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว

-
ใบส่ังจ้าง

เลขท่ี 165/2562
วันท่ี 22 กพ. 62

51 กพ. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ก ากับ 
ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานท่ี 
(คนท่ี 2) ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

4,000

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายศักด์ิชัย พลเย่ียม นายศักด์ิชัย พลเย่ียม

-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 163/2562
วันท่ี 21 กพ. 62

52 กพ. 62
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 3
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,810.00               

-  วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์

-
ใบส่ังจ้าง

เลขท่ี 166/2562
วันท่ี 22 กพ. 62

53 กพ. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (คนท่ี 4) ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม

4,500

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์

-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 169/2562
วันท่ี 22 กพ. 62

54 กพ. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (คนท่ี 3) ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม

4,500

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ

-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 170/2562
วันท่ี 22 กพ. 62



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2562

55 กพ. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปี 2562 (คนท่ี 2)
 ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

1,500.00               

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนา
พันธ์ุ

นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนาพันธ์ุ

-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 171/2562
วันท่ี 26 กพ. 62

56 กพ. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (คนท่ี 1) (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม)

                   2,000

- โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 172/2562
 ลงวันท่ี 26 กพ. 62

57 กพ. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ธุรการ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

                   4,500

- โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง

- ใบส่ังจ้างเลขท่ี 173/2562
 ลงวันท่ี 26 กพ. 62


