
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 ตค. 62
เช่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 
ประจ าปี 2563

3,425,000.00         3,422,128.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

2 ตค. 62
เช่าสถานท่ีเพ่ือจัดเก็บเอกสารของ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

            216,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์ นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์ ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ 1/2563 ลว 7 
ตค. 62

3 ตค. 62

จัดซ้ือกระเป๋าในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคล่ือนแผนและแนว
ทางการด าเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

             70,680.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพาวเวอร์ เทรด ร้านพาวเวอร์ เทรด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ 9/2563 ลว 22 
ตค. 62

4 ตค. 62

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนแผน
และแนวทางการด าเนินงาน พก. สู่
การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2563

             35,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ 8/2563 ลว 22 
ตค. 62

5 ตค. 62

จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนแผนและแนว
ทางการด าเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

             72,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลี โอ ซ่า ร้านลี โอ ซ่า ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 9/2563 ลว 22 
ตค. 62

6 ตค. 62
จ้างจัดนิทรรศการขับเคล่ือนแผนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การ
ปฏิบัติ

            450,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 10/2563 ลว 24
 ตค. 62

7 ตค. 62

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนใน
การเดินทางไปราชการเพ่ือติดตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
Smile City จ านวน 8 จังหวัด

             55,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง สถานนีบริการน้ ามันท่ัวไป - - -

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562

8 ตค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการ
เดินทางไปราชการเพ่ือติดตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
Smile City จ านวน 8 จังหวัด

             43,200.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 12/2563 ลว 31
 ตค. 62

9 ตค. 62 ซ้ือพวงมาลา 3,000.00               -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านค้าท่ัวไป 2,500 บาท - - -

10 ตค. 62 ซ้ือพวงมาลา 3,000.00               -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
 ร้านค้าท่ัวไป 2,500 บาท - - -

11 ตค. 62
จ้างเหมาเอกชนท าความสะอาด
อาคารส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ
 2563

500,000.00            -   วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรูวัน จ ากัด จ านวน
เงิน 465,999.01 บาท

บริษัท ทรูวัน จ ากัด จ านวน
เงิน 465,999.01 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 6/2563 
ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2562

12 ตค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้ใน
การเดินทางไปราชการ จังหวัดน่าน 
จ านวน ๒ คัน

12,600.00             -   วิธีเฉพาะเจาะจง
 นายปริญญา เรืองจาบ 
จ านวนเงิน 12,600.-บาท

 นายปริญญา เรืองจาบ 
จ านวนเงิน 12,600.-บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี  11/2563
 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2562

13 ตค. 62
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ
ของ พก. จ านวน 13 คัน

500,000.00            -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

 บริษัท ทิตาราม คอนซัล
แตนท์ จ ากัด  เสนอราคา 
500,000 บาท

 บริษัท ทิตาราม คอนซัล
แตนท์ จ ากัด  เสนอราคา 
500,000 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 5/2563 ลงวันท่ี
 15 ต.ค. 62

14 ตค. 62
จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย       จ านวน 6 คน

1,507,000.00         1,500,672.00        วิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก       1,500,672.- บาท

 ราคาต่ าสุด 
สัญญาเลขท่ี 1/2563 ลง
วันท่ี 31 ต.ค.62

15 ตค. 62 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 8 เคร่ือง 500,000.00            -  วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์จี จ ากัด

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์จี จ ากัด                
374,400.- บาท

 ราคาต่ าสุด 
สัญญาเลขท่ี 1/2563 ลง
วันท่ี 17 ต.ค.62



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย
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เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562

16 ตค. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
ใช้เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีเพ่ือเข้าร่วมการ
ประชุมก าหนดแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมเคร่ืองดึงยีดขาส าหรับคน
พิการ

               3,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป
- - -

17 ตค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้ใน
การเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี 
เพ่ือเข้าร่วมการประชุมก าหนดแนว
ทางการพัฒนานวัตกรรมเคร่ืองดึงยีด
ขาส าหรับคนพิการ

3,600.00               -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ

นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 3,600.-บาท

 ราคาต่ าสุด 
เลขท่ี 4/2562     ลงวันท่ี 

8 ต.ค. 62

18 ตค. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
ใช้เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี

               2,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป
- - -

19 ตค. 62
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้ใน
การเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี

3,600.00               -
  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
 นายปริญญา เรืองจาบ

นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 3,600.-บาท

 ราคาต่ าสุด 
เลขท่ี 8/2562     ลงวันท่ี 
18 ต.ค. 62

20 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา
อาชีพคนพิการ ด้านการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริม
อาชีพคนพิการ คนท่ี 1

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรไพลิน 
คล้ิงบัวทอง

นางสาวเพชรไพลิน 
คล้ิงบัวทอง วงเงินในการจัด

จ้าง 180,000.-บาท

 ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 42/2563 ลว 25 
ตค.62



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562

21 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคน
พิการ ด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ 
ป้อมเพชร

 นางสาวกรรณิการ์ 
ป้อมเพชร วงเงินในการจัด

จ้าง 180,000.-บาท  ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 40/2563
 ลว 25 ตค.62

22 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคน
พิการ ด้านการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริม
อาชีพคนพิการ คนท่ี 2

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร  คล้ิงบัวทอง  นางสาวสิริพร  คล้ิงบัวทอง 
วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 43/2563 ลว 25 
ตค.62

23 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคน
พิการ ด้านการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริม
อาชีพคนพิการ คนท่ี 3

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ จันทัย  นายจีรศักด์ิ จันทัยวงเงินใน
การจัดจ้าง 180,000.-บาท

 ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 44/2563 ลว 25 
ตค.62

24 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคน
พิการ ด้านการสนับสนุนเว็บไซต์ตลาด
งานด้านคนพิการออนไลน์

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  หมู่สิน  นายอาทิตย์  หมู่สินวงเงินใน
การจัดจ้าง 180,000.-บาท

 ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี  45/2563 ลว 25 
ตค.62



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562

25 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม 
(คนท่ี 3)

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุวนันท์ เดชกุญชร  นางสาวสุวนันท์ เดชกุญชร 
วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท
 ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 25/2563 ลว 25 
ตค.62

26 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม 
คนท่ี 1

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรี กรวัชร  แก้วเนิน  ว่าท่ีร้อยตรี กรวัชร  แก้วเนิน
 วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท  ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 23/2563 ลว 25 
ตค.62

27 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม 
(คนท่ี 2)

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญดา  คะเลรัมย์  นางสาวพิชญดา  คะเลรัมย์ 
วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท  ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 24/2563 ลว 25 
ตค.62

28 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม 
(คนท่ี 4)

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์  สุวรรณาภรณ์  นายชัชวาลย์  สุวรรณาภรณ์
 วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท  ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 26/2563 ลว 25 
ตค.62

29 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม  โครงการ
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ (การ
จัดบริการล่ามภาษามือ)

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา  อินทวงศ์  วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 27/2563 ลว 25 
ตค.62



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562

30 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและคุ้มครอง
สวัสดิภาพคนพิการ สนับสนุนการ
จัดบริการผู้ช่วยคนพิการ

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปริญญา ประทุมมี  นางสาวปริญญา ประทุมมี 
วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท
 ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 39/2563 ลว 25 
ตค.62

31 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการ และ
เครือข่าย งานสนับสนุนการ
ด าเนินงานอาสาสมัครฯ (อพม.) 
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านคนพิการ

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายอติชาติ ศรีทอง  นายอติชาติ ศรีทอง วงเงิน
ในการจัดจ้าง 180,000.-บาท

 ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 41/2563  ลว 25 
ตค.62

32 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งาน
สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการจังหวัด 
คนท่ี 1

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัสรินทร์  
ธนาพงษ์ทิพย์

 นางสาวรัสรินทร์  
ธนาพงษ์ทิพย์ วงเงินในการ

จัดจ้าง 180,000.-บาท
 ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 56/2563 ลว 30 
ตค.62

33 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ งานสนับสนุนการจัดบริการคน
พิการ

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาภัทร  
สุรังสรรค์ศิริ

 นางสาวณิชาภัทร  
สุรังสรรค์ศิริ วงเงินในการจัด

จ้าง 180,000.-บาท  ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 57/2563  ลว 30 
ตค.62



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562

34 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ งานสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
คนพิการ

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปรีชาภรณ์  
นิลพัตร์

 นางสาวปรีชาภรณ์  
นิลพัตร์ วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท  ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 58/2563  ลว 30 
ตค.62

35 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคน
พิการ สนับสนุนการจัดสวัสดิการคน
พิการระดับชุมชน  (กรุงเทพมหานคร)

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิรวิทธ์ิ  นามบุญ  นายนิรวิทธ์ิ  นามบุญ วงเงิน
ในการจัดจ้าง 180,000.-บาท

 ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 59/2563  ลว 30 
ตค.62

36 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ และ
เงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ  นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ 
วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท
 ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 60/2563  ลว 30 
ตค.62

37 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ และ
เงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ ด้านงานสนับสนุนการ
จัดบริการคนพิการ

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงกันยา  ภู่วิลัย  นางสาวหน่ึงกันยา  ภู่วิลัย 
วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 61/2563 ลว 30 
ตค.62



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562

38 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ และ
เงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ งานสนับสนุนและบันทึก
ข้อมูลคนพิการของศูนย์บริการ
กรุงเทพมหานคร

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎนรี  แก้วเปีย  นางสาวณัฎนรี  แก้วเปีย 
วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 62/2563 ลว 30 
ตค.62

39 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน
ของศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานครสาขามีนบุรี

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร  
ช านาญแทน

 นางสาวนิภาพร  
ช านาญแทน วงเงินในการจัด

จ้าง 180,000.-บาท  ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 63/2563 ลว 30 
ตค.62

40 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม  
ด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานครสาขาสายไหม

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชิษฐากรณ์  
วันนิจ

นางสาวอัญชิษฐากรณ์  วันนิจ
 วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท  ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 64/2563 ลว 30 
ตค.62

41 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 
ด าเนินงานบริการพนักงานขับรถยนต์
ประจ าศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ทองอะคล้าว นายประเสริฐ  ทองอะคล้าว 
วงเงินในการจัดจ้าง 

144,000.-บาท  ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 65/2563 ลว 30 
ตค.62

42 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 
ด าเนินงานบริการพนักงานขับรถยนต์
ประจ าศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานคร (อ้อมน้อย)

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายคุณากร  โหมดอ่อน  นายคุณากร  โหมดอ่อน 
วงเงินในการจัดจ้าง 

144,000.-บาท  ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 66/2563 ลว 30 
ตค.62



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562

43 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 
ด าเนินงานบริการพนักงานขับรถยนต์
ประจ าศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

            180,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  สงคริน  นายประพันธ์  สงคริน วงเงิน
ในการจัดจ้าง 144000.-บาท

 ราคาต่ าสุด 

เลขท่ี 67/2563 ลว 30 
ตค.62

44 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ช่วย
ปฏิบัติงานการเงินบัญชี และพัสดุ 
ของกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ
คนพิการ

             15,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวซูไฮรี บันนา  นางสาวซูไฮรี บันนา วงเงิน
ในการจัดจ้าง 15,000.-บาท

 ราคาต่ าสุด 

 เลขท่ี 68/2563 ลงวันท่ี 
30 ตค.62

45 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
 ช่วยด าเนินงานภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 1)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวฐิติชญาน์ นามสุโชค
180,000.00 บาท

นางสาวฐิติชญาน์ นามสุโชค
180,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

1/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

46 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
 ช่วยด าเนินงานภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 2)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุวิมล อุดมทรัพย์
180,000.00 บาท

นางสาวสุวิมล อุดมทรัพย์
180,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

2/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

47 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
 ช่วยด าเนินงานภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 3)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวจรัสศรี มีพฤกษ์
180,000.00 บาท

นางสาวจรัสศรี มีพฤกษ์
180,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

3/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

48 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
 ช่วยด าเนินงานภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 4)

            150,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายพงศธร วัฒนฤกษ์ปรีชา
150,000.00 บาท

นายพงศธร วัฒนฤกษ์ปรีชา
150,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

4/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562

49 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
 ช่วยด าเนินงานภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 5)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวมัชฌิมา บัวจันทร์
180,000.00 บาท

นางสาวมัชฌิมา บัวจันทร์
180,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

5/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

50 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
 ช่วยด าเนินงานภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 6)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวพรรณอร ไกรทอง
180,000.00 บาท

นางสาวพรรณอร ไกรทอง
180,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

6/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

51 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
 ช่วยด าเนินงานภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 7)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนันทิดา ก่ิงพุดซา
180,000.00 บาท

นางสาวนันทิดา ก่ิงพุดซา
180,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

7/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

52 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
 ช่วยด าเนินงานภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 8)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวจิราพร บัวสระ
180,000.00 บาท

นางสาวจิราพร บัวสระ
180,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

8/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

53 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
 ช่วยด าเนินงานภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 9)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายภานุวัฒน์ ฤทธ์ิเรืองนาม
180,000.00 บาท

นายภานุวัฒน์ ฤทธ์ิเรืองนาม
180,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

9/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562

54 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
 ช่วยด าเนินงานภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 10)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายสุวัฒน์  สุทธิวิริยะกุล 
180,000.00 บาท

นายสุวัฒน์  สุทธิวิริยะกุล 
180,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

10/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

55 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
 ช่วยด าเนินงานภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 11)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเบญจพร ศรีสุวรรณ์ 
180,000.00 บาท

นางสาวเบญจพร ศรีสุวรรณ์ 
180,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

11/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

56 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
 ช่วยด าเนินงานภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 12)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายคมสัน อัญญโพธ์ิ
180,000.00 บาท

นายคมสัน อัญญโพธ์ิ 
180,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

12/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

57 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
 ช่วยด าเนินงานภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 13)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเรวดี ภูวงษ์ 
180,000.00 บาท

นางสาวเรวดี ภูวงษ์
180,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

13/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

58 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ ช่วย
ด าเนินงานภายใต้โครงการปรับปรุง
และพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านคนพิการ (MA)

            216,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายสิทธิเดช อุดมนา
216,000.00 บาท

นายสิทธิเดช อุดมนา
216,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

14/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562

59 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีนักพัฒนาสังคม ช่วย
ด าเนินงานภายใต้โครงการขับเคล่ือน
กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(คนท่ี 1)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวณัฐกนก ศิริศักด์ิ
ไพบูลย์

180,000.00 บาท

นางสาวณัฐกนก ศิริศักด์ิ
ไพบูลย์

180,000.00 บาท
 ราคาต่ าสุด 

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
15/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

60 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีนักพัฒนาสังคม ช่วย
ด าเนินงานภายใต้โครงการขับเคล่ือน
กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(คนท่ี 2)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวทิพย์วรรณ ผากิม
180,000.00 บาท

นางสาวทิพย์วรรณ ผากิม
180,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

16/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

61 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีนักพัฒนาสังคม ช่วย
ด าเนินงานภายใต้โครงการการ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการสู่การปฏิบัติ

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวมัทรินทร์ พัฒนา
กิจการเจริญ

180,000.00 บาท

นางสาวมัทรินทร์ พัฒนา
กิจการเจริญ

180,000.00 บาท
 ราคาต่ าสุด 

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
17/2563

ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

62 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ผู้ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ช่วย
ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการ และวิจัย
ด้านคนพิการ (คนท่ี 1)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวพัชรพร ตุปัต
180,000.00 บาท

นางสาวพัชรพร ตุปัต
180,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

18/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

63 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ผู้ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ช่วย
ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการ และวิจัย
ด้านคนพิการ (คนท่ี 2)

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวศรัญญา ทิพย์อ้าย
180,000.00 บาท

นางสาวศรัญญา ทิพย์อ้าย
180,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

19/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562

64 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีนักสังคมสงเคราะห์ ช่วย
ด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนา
กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
(คนท่ี 1)

             90,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวปานทิพย์ แก้วจิตรงาม
90,000.00 บาท

นางสาวปานทิพย์ แก้วจิตรงาม
90,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

20/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

65 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีนักพัฒนาสังคม ช่วย
ด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนา
กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
(คนท่ี 2)

            111,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุวนันท์ เลิศสุรัตน์
111,000.00 บาท

นางสาวสุวนันท์ เลิศสุรัตน์
111,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

21/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

66 ตค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีนักพัฒนาสังคม ช่วย
ด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนา
กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
(คนท่ี 3)

            111,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายเจษฎา เพ็งบุญ
111,000.00 บาท

นายเจษฎา เพ็งบุญ
111,000.00 บาท

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

22/2563
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562

67 ตค. 62

ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) จ้าง
เหมาเอกชนด าเนินงานพนักงานขับ
รถยนต์ราชการ พก.

             30,000.00

  - 
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์

 จ ากัด
บริษัท ทิตาราม คอนซัล

แตนท์ จ ากัด
 ราคาต่ าสุด 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1/2563 
ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2562

68 ตค. 62

ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ) จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์
ราชการของ พก.

             30,000.00

  - 
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์

 จ ากัด
บริษัท ทิตาราม คอนซัล

แตนท์ จ ากัด
 ราคาต่ าสุด 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2563 
ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2562

69 ตค. 62
จ้างเหมาบริการก าจัด ปลวก มด หนู 
แมลงสาบ และยุง

            102,720.00
  -  โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ยูนิเพสท จ ากัด บริษัท ยูนิเพสท จ ากัด  ราคาต่ าสุด 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2563 
ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562

70 ตค. 62
ค่าเช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินของทางราชการ

            108,000.00
  -  โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ นางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ  ราคาต่ าสุด 

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2563 ลง
วันท่ี 7 ตุลาคม 2562

71 ตค. 62 ค่าเช่าใช้บริการผ่านดาวเทียม              28,563.48
  -  โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด  ราคาต่ าสุด 

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2563 ลง
วันท่ี 7 ตุลาคม 2562

72 ตค. 62
ค่าเช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินของราชการ

             66,000.00
  -  โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางปิยะวดี พงศ์ไทย นางปิยะวดี พงศ์ไทย  ราคาต่ าสุด 

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2563 ลง
วันท่ี 7 ตุลาคม 2562

73 ตค. 62
ค่าเช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินของทางราชการ

             72,000.00
  -  โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาวธนาภา สาธุพันธ์ุ นางสาวธนาภา สาธุพันธ์ุ  ราคาต่ าสุด 

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2563 ลง
วันท่ี 7 ตุลาคม 2562

74 ตค. 62 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์              32,980.00
  -  โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ 

(2525) จ ากัด
บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ 

(2525) จ ากัด
 ราคาต่ าสุด 

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2563 ลง
วันท่ี 7 ตุลาคม 2562

75 ตค. 62 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภค              99,900.00
  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

หจก. นิพนธ์ มาร์เก็ตต้ิง หจก. นิพนธ์ มาร์เก็ตต้ิง  ราคาต่ าสุด 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2563 ลง
วันท่ี 15 ตุลาคม 2562

76 ตค. 62
ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยด าเนินงานกลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

             45,000.00
  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวจริญญา สกุลกันต์ นางสาวจริญญา สกุลกันต์  ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
25/2563 ลงวันท่ี 25 

ตุลาคม 2562

77 ตค. 62

ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยด าเนินงานกลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและจัดท า
งบประมาณด้านการบริหารบุคคล

             45,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวธัญชนก ประสงค์
บัณฑิต

นางสาวธัญชนก ประสงค์
บัณฑิต

 ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
29/2563 ลงวันท่ี 25 

ตุลาคม 2562

78 ตค. 62
ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ด าเนินงานกลุ่มการคลังงาน
ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

             45,000.00

  - 
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาวปัณฑารีย์ สืบสิงห์ นางสาวปัณฑารีย์ สืบสิงห์  ราคาต่ าสุด 

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
30/2563 ลงวันท่ี 25 

ตุลาคม 2562

79 ตค. 62
ข้อตกลงการจ้างเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ใบส าคัญ

             45,000.00
  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์  ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
31/2563 ลงวันท่ี 25 

ตุลาคม 2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562

80 ตค. 62

ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชน (บุคคละ
รรมดา) เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนัก
จัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ า
กลุ่มอ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 (คนท่ี 1)

             45,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ  ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
46/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2562

81 ตค. 62

ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง
นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน
ประจ ากลุ่มอ านวยการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (คนท่ี 2)

             45,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายพรภวิษนย์ วงศ์วัฒนาพันธ์ุ
นายพรภวิษนย์ วงศ์วัฒนา

พันธ์ุ
 ราคาต่ าสุด 

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
47/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2562

82 ตค. 62
ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ปฏิบัติงานด้านส่ือสารองค์กร

             57,000.00
  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวคนึงนิจ ศรทรง นางสาวคนึงนิจ ศรทรง  ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
48/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2562

83 ตค. 62
ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชน (บุคคละ
รรมดา) เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ คนท่ี 3

             45,000.00
  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายกันตเมศฐ์ กิตติศักด์ิบุญภา นายกันตเมศฐ์ กิตติศักด์ิบุญภา  ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
49/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2562

84 ตค. 62

ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชน (บุคคละ
รรมดา) เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนัก
จัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ า
กลุ่มอ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 (คนท่ี 3)

             45,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์  ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
50/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2562

85 ตค. 62
ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชน (บุคคละ
รรมดา) เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ คนท่ี 1

             45,000.00
  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายยุทธนา ภระมรทัต นายยุทธนา ภระมรทัต  ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
51/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2562

86 ตค. 62
ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชน (บุคคละ
รรมดา) ปฏิบัติงานด้านการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์

             51,000.00
  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายณัฐดนัย เลิศเจริญสกุล นายณัฐดนัย เลิศเจริญสกุล  ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
52/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2562

87 ตค. 62
ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชน (บุคคละ
รรมดา) ปฏิบัติงานด้านการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์ คนท่ี 2

             45,000.00
  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนันทิชา ฤทธ์ิวิศรุต นางสาวนันทิชา ฤทธ์ิวิศรุต  ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
53/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2562

88 ตค. 62

ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ด าเนินการตรวจสอบ
ติดตามการด าเนินงานด้านบริหารการ
ควบคุมภายใน

             90,000.00

  - 
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์ นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์  ราคาต่ าสุด 

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
54/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2562

89 ตค. 62

ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชน (บุคคละ
รรมดา) ปฏิบัติงานด้านการควบคุม 
ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม 
บ ารุง รักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร
สถานท่ี และงานสารบรรณ

             45,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายวรินทร สร้อยสุข นายวรินทร สร้อยสุข  ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
55/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2562

90 ตค. 62

ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชน (บุคคละ
รรมดา) ด าเนินงานโครงการพัฒนา
ประสิทิภาพในการบริหารราชการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการ
ด าเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ส่วนราชการ

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวภิญรัชต์ สุทธิ นางสาวภิญรัชต์ สุทธิ  ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
69/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2562

91 ตค. 62

ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชน (บุคคละ
รรมดา) ด าเนินงานโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาประสิทิภาพ
ในการบริหารราชการ

            180,000.00

  - 

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกัญจะ ป่ีน้อย นางสาวกัญจะ ป่ีน้อย  ราคาต่ าสุด 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
70/2563 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2562


