
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 มค. 62
จ้างจัดงานเปิดศูนย์เรียนรู้ด้าน
นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ

500,000.00            - เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด
วงเงินท่ีจัดจ้าง 467,483.- 
บาท

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 96/2562 
ลว. 24 ธค. 61

2 มค. 62

จ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเพ่ือการใช้บัตรประจ าตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์แทน
บัตรประจ าตัวคนพิการ

345,000.00            - เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฟร์เซเว่นทีน 
โปรด๊ักช่ัน จ ากัด

บริษัท โฟร์เซเว่นทีน 
โปรด๊ักช่ัน จ ากัด วงเงินท่ีจัด
จ้าง 345,000.- บาท

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 92/2562 
ลว. 21 ธค. 61

3 มค. 62
จัดซ้ือวัสดุในการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
งานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 
2562

150,000.00            - เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจพี วัน คอนซัล
แทนท์ จ ากัด

.บริษัท เจพี วัน คอนซัล
แทนท์ จ ากัด วงเงินท่ีจัดจ้าง 
149,907.- บาท

-
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2562 
ลว. 9 มค. 62

4 มค. 62

จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานดูแล 
บ ารุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม 
แก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์และระบบงานของพก.

8,000,000.00         8,000,000.00        e-bidding บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากัด
บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากัด 
ภายในวงเงิน 7,50,000.- บาท

-
สัญญาเลขท่ี 5/2562 ลว. 
14 มีค. 62

5 มค. 62
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีมีอายุการใช้
งานเกิน 7 ปี และเพ่ิมประสิทธิภาพ

2,422,500.00         2,422,500.00        e-bidding บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด
บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 
ภายในวงเงิน 1,492,222.- 
บาท

-
สัญญาเลขท่ี 3/2562 ลว. 
18 กพ..62

6 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานให้บริการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 1)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาวฐิติชญาน์ นามสุโชค

180,000.00 บาท
นางสาวฐิติชญาน์ นามสุโชค

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
17/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2562
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เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2562

7 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานให้บริการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 2)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาวสุวิมล อุดมทรัพย์

180,000.00 บาท
นางสาวสุวิมล อุดมทรัพย์

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
18/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561

8 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานให้บริการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 3)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาวจรัสศรี มีพฤกษ์

180,000.00 บาท
นางสาวจรัสศรี มีพฤกษ์

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
19/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561

9 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานให้บริการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 4)

            150,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายพงศธร วัฒนฤกษ์ปรีชา

150,000.00 บาท
นายพงศธร วัฒนฤกษ์ปรีชา

150,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
95/2562

ลงวันท่ี 29 พย 2561

10 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานให้บริการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 5)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาวมัชฌิมา บัวจันทร์

180,000.00 บาท
นางสาวมัชฌิมา บัวจันทร์

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
21/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561

11 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานให้บริการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 6)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาวพรรณอร ไกรทอง

180,000.00 บาท
นางสาวพรรณอร ไกรทอง

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
22/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561
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คัดเลือกโดย

สรุป
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2562

12 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานให้บริการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 7)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาวนันทิดา ก่ิงพุดซา

180,000.00 บาท
นางสาวนันทิดา ก่ิงพุดซา

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
23/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561

13 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานให้บริการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 8)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาวขวัญชนก เกตุกัปตัน

180,000.00 บาท
นางสาวขวัญชนก เกตุกัปตัน

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
24/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561

14 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานให้บริการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 9)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายวิวิธพล ยุพาวัฒนะ 

180,000.00 บาท
นายวิวิธพล ยุพาวัฒนะ 

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
25/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561

15 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานให้บริการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 10)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายสุวัฒน์  สุทธิวิริยะกุล 

180,000.00 บาท
นายสุวัฒน์  สุทธิวิริยะกุล 

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
26/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561

16 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานให้บริการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 11)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาวเบญจพร ศรีสุวรรณ์ 

180,000.00 บาท
นางสาวเบญจพร ศรีสุวรรณ์ 

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
27/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2562

17 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานให้บริการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(คนท่ี 12)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์  น่วม
เกิด

180,000.00 บาท

นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์  น่วม
เกิด

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
28/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561

18 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานส่งเสริมการมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการ ภายใต้โครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านคนพิการ

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาวเรวดี ภูวงษ์
180,000.00 บาท

นางสาวเรวดี ภูวงษ์
180,000.00 บาท

-
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

29/2562
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561

19 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานศูนย์ข้อมูลคนพิการฯ 
ภายใต้โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สมรรถนะระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านคนพิการ

            216,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายสิทธิเดช อุดมนา
216,000.00 บาท

นายสิทธิเดช อุดมนา
216,000.00 บาท

-
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

30/2562
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561

20 มค. 62

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด ำเนินงำนโครงการขับเคล่ือน
กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 (คนท่ี 1)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
(นางสาวศศิกานต์ จุลรัตน์)

180,000.00 บาท
(นางสาวศศิกานต์ จุลรัตน์)

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
96/2562 ลงวันท่ี 12 

ตุลาคม 2561

21 มค. 62

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานโครงการขับเคล่ือน
กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 (คนท่ี 2)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
(นางสาวกุลนิษฐ์ สิงห์มณี)

180,000.00 บาท
(นางสาวกุลนิษฐ์ สิงห์มณี)

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
70/2562    ลงวันท่ี 12 

ตุลาคม 2561

22 มค. 62

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานโครงการขับเคล่ือน
กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 (คนท่ี 3)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
(นางสาวทิพย์วรรณ ผากิม)

180,000.00 บาท
(นางสาวทิพย์วรรณ ผากิม)

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
71/2562    ลงวันท่ี 12 

ตุลาคม 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2562

23 มค. 62

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนงำนวิชำกำร และวิจัยด้ำน
คนพิกำร

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
 (นางสาวศรัญญา ทิพย์อ้าย)

180,000.00 บาท
 (นางสาวศรัญญา ทิพย์อ้าย)

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
67/2562    ลงวันท่ี 12 

ตุลาคม 2561

24 มค. 62

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานโครงการเสริมพลังคน
พิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียม
ในสังคม

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

 (นางสาวแสงจันทร์ เฉย
แสง)

180,000.00 บาท

 (นางสาวแสงจันทร์ เฉยแสง)
180,000.00 บาท

-
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

68/2562    ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2561

25 มค. 62

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานโครงการพัฒนากลไก
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การพัฒนาศักยภาพคนพิการ (คนท่ี 1)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

(นายอนันต์ กฤษณะ
ประสิทธ์ิ)

180,000.00 บาท

(นายอนันต์ กฤษณะประสิทธ์ิ)
180,000.00 บาท

-
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

72/2562    ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2561

26 มค. 62

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานโครงการพัฒนากลไก
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การพัฒนาศักยภาพคนพิการ (คนท่ี 2)

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

(นางสาวปานทิพย์ แก้วจิตร
งาม)

180,000.00 บาท

(นางสาวปานทิพย์ แก้วจิตร
งาม)

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
73/2562    ลงวันท่ี 12 

ตุลาคม 2561

27 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานโครงการการ
ด าเนินงานด้านคนพิการตามแผน
ประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(คนท่ี 2)

            150,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
 (นายกฤษณะชัย อุ่นเสน่หา)

150,000 บาท
 (นายกฤษณะชัย อุ่นเสน่หา)

150,000 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
96/2562    ลงวันท่ี 12 

พฤศจิกายน 2561

28 มค. 62
รายการค่าเช่าสถานท่ี
เพ่ือจัดเก็บเอกสารของกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน

216,000.00            
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์  นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์
216,000.- บาท -

 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2562 
ลงวันท่ี 5 ตค.61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2562

29 มค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการ
เดินทางไปราชการเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการใช้ระบบงานและการ
ให้บริการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ

10,800.00 -

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

หจก. อารียะกิจ ทัวร์
หจก. อารียะกิจ ทัวร์ 

10,800.- บาท
-

 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 143/2562
 ลงวันท่ี 1 กพ. 62

30 มค. 62 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,200.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง - - - -

31 มค. 62
จ้างส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อาชีพคนพิการ

350,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง บ. ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ ากัด
บ. ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ ากัด

 347,482.50 บาท -
 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 147/2562

 ลงวันท่ี 6 กพ. 62

32 มค. 62
จ้างท่ีปรึกษาพัฒนากลไกการส่งเสริม
สิทธิคนพิการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการรายบุคคล

900,000.00            

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ 
900,000.- บาท

-

สัญญาจ้างท่ีปรึกษาเลขท่ี 
2/2562 ลว 14 มีค. 62.

33 มค. 62
จ้างท่ีปรึกษาโครงการสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติด้านคนพิการ คร้ังท่ี 11 
ประจ าปี 2562

2,900,000.00         

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2,900,000.- บาท -

สัญญาจ้างท่ีปรึกษาเลขท่ี 
3/2562 ลว 28 มีค. 62.

34 มค. 62
จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย  จ านวน 6 คน

 1,600,000.-
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก       1,500,672.- บาท -

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

35 มค. 62
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 8 
เคร่ือง

 800,000.-
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

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

36 มค. 62

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารฟ้ืนฟูและ
พัฒนา สถานคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัด
นนทบุรี

 25,000,000.-

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เค. 
สถาปัตย์

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

บาท -

สัญญาเลขท่ี 2/2562 ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2562

37 มค. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 1,800.-

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า    1,799.65.- 
บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
22/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

38 มค. 62

จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนด
แนวทางและการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพ  คนพิการและศูนย์
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 9,000.-

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านพรีเม่ียม      เอ็กซ์เพรส       ร้านพรีเม่ียม        เอ็กซ์
เพรส           7,200.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
21/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

39 มค. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 10,000.-

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  9,006.19 
บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
13/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

40 มค. 62
จ้างปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับ      คนพิการในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

 180000.-
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

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

41 มค. 62
จ้างเอกชนด าเนินการจัดงาน "BIKE 
FOR อุ่นไอรักส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแล"

 500000.-
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด จ ากัด บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด      จ ากัด 
         499,995.- บาท -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง      เลขท่ี
  60/2562     ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2561

42 มค. 62

จ้างจัดงานรับมอบลานตะวันย้ิม             380,000.00

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

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

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 66/2562
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2562

43 มค. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดสัมมนา "ถวายชุด
ความรู้การจัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ"

 50,000.-

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  
49,813.85 บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 30/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

44 มค. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดสัมมนา 
ถวายชุดความรู้
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ

 50,000.-

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านร่วมเจริญ ร้านร่วมเจริญ
50,000.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 101/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

45 มค. 62

จ้างเปิดตัวศาสนสถานเช่ือมบุญ 
เก้ือหนุนคนพิการ
และผู้สูงอายุ พร้อมปล่อยขบวนรถ
ไหว้พระ 9 วัด
เช่ือมบุญ เก้ือหนุนคนพิการและ
ผู้สูงอายุ

 500000.-

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

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

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 106/2562
ลงวันท่ี 2 มกราคม 
2562

46 มค. 62

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

 486,400.-

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง
486,400.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 21/2561
ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561

47 มค. 62
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4
 รายการ

 1,331,200.-
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท คอมพิวเตอร์โปร
ดักส์ยูไนเต็ด จ ากัด

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

บาท
-

สัญญาเลขท่ี 2/2562 ลง
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562

48 มค. 62
จ้างซ่อมแซม และล้างท าความสะอาด

เคร่ืองปรับอากาศ
             55,000.00 -

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านเค แอนด์ ที เทรด 
ราคาเสนอ 54,540.-

ร้านเค แอนด์ ที เทรด ราคา
เสนอ 54,540.-

 - ใบส่ังจ้าง 110/2562

49 มค. 62
จ้างซ่อมแซมถังจัดเก็บน้ าใต้ดิน และ

พ้ืนคอนกรีต
            67,800.00 -

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด ราคาเสนอ 67,731.-

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

ราคาเสนอ 67,731.-
 - ใบส่ังจ้าง 111/2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2562

50 มค. 62
จ้างซ่อมแซมระบบ และอุปกร์กล้อง
วงจรปิด

82,700.00             -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด ราคาเสนอ 82,604.-

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

ราคาเสนอ 82,604.-
 - ใบส่ังจ้าง 107/2562

51 มค. 62
จ้างเหมารถตู้ในการเดินทางไป
ราชการจังหัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คัน

9,000.00               -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายปริญญา  เรืองจาบ 

ราคาเสนอ 9,000.-
นายปริญญา  เรืองจาบ ราคา

เสนอ 9,000.-
 - ใบส่ังจ้าง 125/2562

52 มค. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ส าหรับเติมรถตู้จ้างเหมาในการ
เดินทางไปราชการ จังหวัดเชียงใหม่

8,000.00               -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิงท่ัวไป ราคาเสนอ 

8,000.-

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป ราคาเสนอ 8,000.-

 - -

53 มค. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการด าเนินโครงการบูรณา
การระบบการส่งเสริมอาชีพและการมี
งานท าของคนพิการ คร้ังท่ี 1/2562

4,500.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินใน  การจัด

จ้าง 4,140.90 บาท
 - 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 121/2562
 ลงวันท่ี 11 ม.ค. 62

54 มค. 62
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศเพ่ือใช้
เดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(เพ่ิมเติม)

9,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง  นายปริญญา เรืองจาบ
นายปริญญา เร่ืองจาบ วงเงิน
ในการจัดจ้าง 9,000.-บาท

 - 
ใบส่ังจ้างเลขท่ี122/2562 

 ลงวันท่ี 14 ม.ค. 62

55 มค. 62

จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสารเพ่ือใช้ใน
การจัดอบรมเร่ือง "ทักษะการ
ให้บริการและความช่วยเหลือคน
พิการส าหรับผู้ให้บริการรถยนต์
สาธารณะ (Taxi) จ านวน 2 รุ่น

25,500.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในการจัดจ้าง  
25,500.-บาท

 - 
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 123/2562 

เลขท่ี 16 ม.ค. 62

56 มค. 62
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศเพ่ือใช้
เดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

32,400.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง  นายปริญญา เรืองจาบ
นายปริญญา เร่ืองจาบ วงเงิน
ในการจัดจ้าง 32,400.-บาท

 - 
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 116/2562 

เลขท่ี 16 ม.ค. 62

57 มค. 62
เช่าห้องประชุมหารือ เร่ือง "เตรียม
ความพร้อมการขับเคล่ือน Smile 
City For All จังหวัดเชียงใหม่"

4,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ให้เช่าห้องประชุมท่ัวไป  ผู้ให้เช่าห้องประชุมท่ัวไป  - -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2562

58 มค. 62

จ้างท าเอกสารในการประชุมหารือ 
เร่ือง "เตรียมความพร้อมการ
ขับเคล่ือน Smile City For All เมือง
พัทยา"

8,700.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพ

เพ็ญวานิสย์

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ วงเงินในการจัดจ้าง 

8,700.-บาท
 - 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 129/2562 
เลขท่ี 22 ม.ค. 62

59 มค. 62
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี

7,200.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง  นายปริญญา เรืองจาบ
นายปริญญา เร่ืองจาบ วงเงิน
ในการจัดจ้าง 7,200.-บาท

 - 
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 128/2562 

เลขท่ี 22 ม.ค. 62

60 มค. 62

ซ้ือวัสดุในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การขับเคล่ือนการสร้างศุนย์บริการ
คนพิการ ระดับจังหวัดสู่การบริหาร
จัดการอย่างย่ังยืน

               8,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง
ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง วงเงินใน
การจัดซ้ือ 7,757.50 บาท

 - 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2562   

 ลงวันท่ี 11 ม.ค. 62

61 มค. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาปรับอากาศในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(เพ่ิมเติม)

4,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป
 - -

62 มค. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาปรับอากาศในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

16,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป
 - -

63 มค. 62

ซ้ือวัสดุการจัดอบรมเร่ือง "ทักษะการ
ให้บริการและความช่วยเหลือคน
พิการส าหรับผู้ให้บริการรถยนต์
สาธารณะ (Taxi) จ านวน 2 รุ่น

17,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง
ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง วงเงินใน

การจัดซ้ือ 16,938.10 บาท
 - 

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2562 
เลขท่ี 16 ม.ค. 62

64 มค. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาปรับอากาศในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี

10,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป
 - -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2562

65 มค. 62

ซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสารเพ่ือใช้ใน
การประชุมหารือ เร่ือง "เตรียมความ
พร้อมการขับเคล่ือน Smile City For
 All เมืองพัทยา"

13,050.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในการจัดซ้ือ 13,050.-
บาท

 - 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2562 

เลขท่ี 22 ม.ค. 62

66 มค. 62
ซ้ือวัสดุในการจัดประชุมหารือ เร่ือง 
"เตรียมความพร้อมการขับเคล่ือน 
Smile City For All เมืองพัทยา"

8,700.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง
ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง วงเงินใน
การจัดซ้ือ 8,700.- บาท

 - 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 40/2562 

เลขท่ี 22 ม.ค. 62

67 มค. 62

จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้
ส าหรับเดินทางไปราชการจังหวัด
สมุทรปราการและจังหวัด
สมุทรสงคราม

               9,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล
ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล วงเงินใน

การจ้าง 9,000.-บาท
 - 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 108/2562
 ลงวันท่ี 3 ม.ค.62

68 มค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศร้ม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษจ านวน 1
 คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางไปราชการ
จังหวัดล าปาง จังหวัดตาก และ
จังหวัดนครสวรรค์

23,400.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล
ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล วงเงินใน

การจ้าง 23,400.-บาท
 - 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 115/2562
 ลงวันท่ี 9 ม.ค.62

69 มค. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ืเอพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดสมุทรปราการและ
จังหวัดสมุทรสงคราม

               3,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป
 - -

70 มค. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาเพ่ือใช้ในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดล าปาง 
จังหวัดตาก และจังหวัดนครสวรรค์

               7,500.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป
 - -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2562

71 มค. 62

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

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายศักด์ิชัย พลเย่ียม นายศักด์ิชัย พลเย่ียม

 - 
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 130/2562

 ลงวันท่ี 23 ม.ค.62

72 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ก ากับ 
ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
วัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานท่ี (คน
ท่ี 1) (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

                   3,500

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายวรินทร สร้อยสุข นายวรินทร สร้อยสุข

 - 
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 131/2562

 ลงวันท่ี 23 ม.ค.62

73 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ธุรการ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง

 - 
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 133/2562

 ลงวันท่ี 28 ม.ค.62

74 มค. 62

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

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

 - 
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 134/2562

 ลงวันท่ี 28 ม.ค.62

75 มค. 62

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

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์

 - 
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 135/2562

 ลงวันท่ี 28 ม.ค.62



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2562

76 มค. 62

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

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ

 - 
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 136/2562

 ลงวันท่ี 28 ม.ค.62

77 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการผู้เช่ียวชาญ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,600.00               -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาววริษา พวงระย้า นางสาววริษา พวงระย้า  - 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 137/2562
 ลงวันท่ี 28 ม.ค.62

78 มค. 62
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 2
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

                   3,510
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว
 - 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 138/2562
 ลงวันท่ี 28 ม.ค.62

79 มค. 62
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 3
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

                   4,110
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์
 - 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 139/2562
 ลงวันท่ี 28 ม.ค.62

80 มค. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฌอ-2330 กทม.

10,886 -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด  - 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 141/2562
 ลงวันท่ี 31 ม.ค.62

81 มค. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน 5กฆ 1476 กทม.

9,256.88               
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด
 - 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 142/2562
 ลงวันท่ี 31 ม.ค.62

82 มค. 62
จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจ าเดือน มกราคม
 2562

15,000.00                 

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาววันวิสาห์ หวันตะหา นางสาววันวิสาห์ หวันตะหา

 - 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

33/2562 ลงวันท่ี 5 ต.ค.61

83 มค. 62
จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านงานบุคลากร ประจ าเดือน 
มกราคม 2562

15,000.00                 

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาอรทัย  ศิริพฤกษ์ นางสาอรทัย  ศิริพฤกษ์

 - 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

35/2562 ลงวันท่ี 5 ต.ค.61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2562

84 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และมาตรฐาน การคุ้มครองสวัสดิภาพและ
พัฒนาคนพิการ ประจ าเดือน มกราคม 
2562

15,000.00

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวณัฐกฤตา สงวนวงษ์ นางสาวณัฐกฤตา สงวนวงษ์

 - 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

34/2562 ลงวันท่ี 5 ต.ค.61

85 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงาน
 ด้านการช่วยเหลือดูแลคนพิการท่ีประสบ
ปัญหา และด าเนินงานคุ้มครองสวัสดิภาพ
และพัฒนาคนพิการ เพ่ือให้ได้รับสิทธิใน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ (คนท่ี 
1) ประจ าเดือน มกราคม 2562

15,000.00                 

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวภาวิณี  ภูวนาถ นางสาวภาวิณี  ภูวนาถ

 - 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

31/2562 ลงวันท่ี 5 ต.ค.61

86 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือดูแลคนพิการ
ท่ีประสบปัญหาและด าเนินงานคุ้มครอง
สวัสดิภาพและพัฒนาพัฒนาคนพิการ
เพ่ือให้ได้รับสิทธิในสถานคุ้มครองและคน
พิการ  (คนท่ี 2) ประจ าเดือน มกราคม 
2562

15,000.00                 

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวภัคสิรี  ฉ่ิงทองค า นางสาวภัคสิรี  ฉ่ิงทองค า

 - 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

32/2562 ลงวันท่ี 5 ต.ค.61

87 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านงานควบคุมภายในข้อ
ร้องเรียน และงานบริจาค ประจ าเดือน 
มกราคม 2562

15,000.00                 

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวอังค์วรา  อรุณเนตร นางสาวอังค์วรา  อรุณเนตร

 - 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

83/2562 ลงวันท่ี 12 ต.ค.
61

88 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านการเงินในงบประมาณ 
ประจ าเดือน มกราคม 2562

15,000.00                 

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวน าพา  ศิริจันทร์ นางสาวน าพา  ศิริจันทร์

 - 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

85/2562 ลงวันท่ี 12 ต.ค.
61

89 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านการเงินนอกงบประมาณ 
ประจ าเดือน มกราคม 2562

15,000.00                 

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวเกษมศรี บัวทอง นางสาวเกษมศรี บัวทอง

 - 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

86/2562 ลงวันท่ี 12 ต.ค.
61



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2562

90 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการสร้างระบบการ
ดูแลและจัดสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการ
 ประจ าเดือน มกราคม 2562

15,000.00                 

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายอภิเชษฐ์ นันทพรพงษ์ นายอภิเชษฐ์ นันทพรพงษ์

 - 
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

84/2562 ลงวันท่ี 12 ต.ค.
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91 มค. 62

จัดซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัด
สวัสดิการงานคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ
คนพิการในสถาบัน

9,450.00                   

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท กรีนเวิลด์ 

แมนูแฟคทอร่ี จ ากัด
บริษัท กรีนเวิลด์ 

แมนูแฟคทอร่ี จ ากัด
 - 

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2562 
ลว. 18 มค. 62

92 มค. 62

จัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการระบบการจัดสวัสดิการงาน
คุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการใน
สถาบัน

4,044.60                   

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง

 - 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 37/2562 

ลว. 18 มค. 62

93 มค. 62

จัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง “เทคนิคการคุ้มครองและ
พัฒนาศักยภาพคนพิการและบุคคลออทิ
สติกโดยวิธีนวดสัมผัส 8 จุด”

5,435.60                   

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง

 - 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 41/2562 

ลว. 23 มค. 62

94 มค. 62

จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เทคนิคการ
คุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการและ
บุคคลออทิสติกโดยวิธีนวดสัมผัส 8 จุด”

5,850.00                   

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด ร้านพาวเวอร์ เทรด

 - 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 42/2562 

ลว. 23 มค. 62


