
สรุปผลการด าเนินิการัดดื้อจัดดัาาในิรจเเนด้จิกดิยายิ 2562 
กรมส่ใเนสรนมและพดฒิาคุณภาพชีวนตคิพนการ กจใกจใทุิฯ 

วดิที่ 1 – 30 กดิยายิ 2562 
 

ล ำดับ 
ที ่

วันที่ 
งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือกและ 

รำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

1 2 ก.ย. 62 โครใการัาาใที่ปรึกษาเนพ่้จด าเนินิ
การศึกษาและปรดเปรุใพระราชเดญญดตน
ส่ ใ เนสรนมและพดฒิาคุณภาพชี วน ต 
คิพนการ พ.ศ. 2550 

3,960,000.00 3,960,000.00 วนธีประกาศเนชนญ
ชวิทด่วไป 

มูลนิธิสถาบันวิจัย
กฎหมาย 

3,560,000.00 

มูลนิธิสถาบันวิจัย
กฎหมาย 

3,560,000.00 

- สดญญาัาาใ 
ที่ปรึกษา 
2/2562 

2 9 ก.ย. 62 ซื้ อวั สดุ และอุปกรณ์การประชุม 
ประชุมเชิ งปฏิบัติการชี้ แจงแนว
ทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้าง
งานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ 
ประจ าปี 2562 

20,000.00 20,000.00 เนฉพาะเนัาะัใ ราาิลีโจื่า 
7,500.00 

ราาิลีโจื่า 
7,500.00 

- นเสด่ใื้อจ
21/2562 

3 9 ก.ย. 62 ซื้ อกระเป๋ า เอกสาร  ประชุม เชิ ง
ปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการใน
หน่วยงานของรัฐ ประจ าปี 2562 

45,000.00 45,000.00 เนฉพาะเนัาะัใ ราาิลีโจื่า 
45,000.00 

ราาิลีโจื่า 
45,000.00 

- นเสด่ใื้อจ
22/2562 

4 9 ก.ย. 62 ซื้ อกระเป๋ า เอกสาร  ประชุม เชิ ง
ปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการใน
หน่วยงานของรัฐ ประจ าปี 2562 

45,000.00 45,000.00 เนฉพาะเนัาะัใ ราาิลีโจื่า 
45,000.00 

ราาิลีโจื่า 
45,000.00 

- นเสด่ใื้อจ
22/2562 

 
 
 
 



 

ล ำดับ 
ที ่

วันที่ 
งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือกและ 

รำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

5 16 ก.ย. 62 ซื้ อวัสดุ ในการประชุม โครงการ
ป ระชุ ม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร ท บ ท ว น
กระบวนการท างานเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านส่งเสริมการมีงานท า
ให้คนพิการ ตามมาตรา 33 และ
มาตรา 35 

2,400.00 2,400.00 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท ตากจรุณสนิ 
ั ากดด 

2,375.40 

เรนษดท ตากจรุณ
สนิ ั ากดด 
2,375.40 

- นเสด่ใื้อจ
23/2562 

6 9 ก.ย. 62 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม 
ประชุมเชิ งปฏิบัติการชี้ แจงแนว
ทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้าง
งานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ 
ประจ าปี 2562 

30,000.00 30,000.00 เนฉพาะเนัาะัใ ราาิลีโจื่า 
30,000.00 

ราาิลีโจื่า 
30,000.00 

- นเสด่ใัาาใ
30/2562 

7 9 ก.ย. 62 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการใน
หน่วยงานของรัฐ ประจ าปี 2562 

30,000.00 30,000.00 เนฉพาะเนัาะัใ ราาิลีโจื่า 
30,000.00 

ราาิลีโจื่า 
30,000.00 

- นเสด่ใัาาใ
31/2562 

8 16 ก.ย. 62 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการ
ป ระชุ ม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร ท บ ท ว น
กระบวนการท างานเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านส่งเสริมการมีงานท า
ให้คนพิการ ตามมาตรา 33 และ
มาตรา 35 

1,800.00 1,800.00 เนฉพาะเนัาะัใ ิายปรนญญา  เนร้จใัาเ 
1,800.00 

ิายปรนญญา  
เนร้จใัาเ 
1,800.00 

- นเสด่ใัาาใ
32/2562 

 
 
 



 

ล ำดับ 
ที ่

วันที่ 
งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือกและ 

รำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร 
ซื้อหรือจ้ำง 

9 25 ก.ย. 62 ัาาใื่จมเ ารุใรถยิต์ขจใกจใกจใทุิ
และส่ใเนสรนมความเนสมจภาคิพนการ 
หมายเนลขทะเนเียิ ฮจ 3023 กทม 

3,000.00 3,000.00 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท โตโยตาา กรุใไทย
ั ากดด 

1,624.80 

เรนษดท โตโยตาา 
กรุใไทยั ากดด 

1,624.80 

- นเสด่ใัาาใ
33/2562 

10 30 ก.ย. 62 เนช่ า เนคร้่ จใถ่ าย เนจกสารขจใกจใ
กจใทุิและส่ใเนสรนมความเนสมจภาค
คิพนการ พ.ศ. 2563 

90,000.00 90,000.00 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท ดดเ๊เนเนอล เนจ 
ดนันตจล ืนิเนิจร์ัี ั ากดด 

90,000.00 

เรนษดท ดด๊เเนเนอล เนจ 
ดนันตจล ืนิเนิจร์

ัี ั ากดด 
90,000.00 

- นเสด่ใัาาใ 
1/2563 

11 30 ก.ย. 62 ื้อจิอ าด้่มขจใกจใกจใทุิและส่ใเนสรนม
ความเนสมจภาคคิพนการ พ.ศ. 2563 

27,000.00 27,000.00 เนฉพาะเนัาะัใ หาาใหุาิส่วิั ากดด ินพิธ์
มาร์เนก็ตตนอใ 
27,000.00 

หาาใหุาิส่วิั ากดด 
ินพิธ์มาร์เนก็ตตนอใ 

27,000.00 

- นเสด่ใื้อจ 
1/2563 

 
 
 


