
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 ธค. 61

จ้างท าเอกสารในการฝึกอบรม
มาตรฐานการประเมินการใช้อุปกรณ์
เคร่ือช่วยความพิการ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ

11,200.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า
ร้านกิจเจริญขการค้า วงเงินท่ี
จัดจ้าง 11,200.-

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 77/2562 
ลว. 7 ธค. 61

2 ธค. 61

จ้างท ากระเป๋าเอกสารในการ
ฝึกอบรมมาตรฐานการประเมินการใช้
อุปกรณ์เคร่ือช่วยความพิการ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ

9,600.00               - เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า
ร้านกิจเจริญขการค้า วงเงินท่ี
จัดจ้าง 9,600.-

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 76/2562 
ลว. 7 ธค. 61

3 ธค. 61

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการ
ฝึกอบรมมาตรฐานการประเมินการใช้
อุปกรณ์เคร่ือช่วยความพิการ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ

18,000.00             - เฉพาะเจาะจง ปริญญา เรืองจาบ
ปริญญา เรืองจาบ วงเงินท่ี
จัดจ้าง 18,000.-

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 75/2562 
ลว. 7 ธค. 61

4 ธค. 61

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนใน
การฝึกอบรมมาตรฐานการประเมิน
การใช้อุปกรณ์เคร่ือช่วยความพิการ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ

10,000.00             -

5 ธค. 61

จัดซ้ือวัสดุในการฝึกอบรมมาตรฐาน
การประเมินการใช้อุปกรณ์เคร่ือช่วย
ความพิการ นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

11,310.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจ
ร้านรุ่งเรืองกิจ วงเงินท่ีจัดซ้ือ
 11,310.-

-
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2562 
ลว. 7 ธค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ธันวำคม 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย
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ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ธันวำคม 2561

6 ธค. 61

จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนและติดตาม
ผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉ. 5 พ.ศ. 2560- 2564

14,400.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านพาวเวอร์ เทรด
ร้านพาวเวอร์ เทรด วงเงินท่ี
จัดซ้ือ 14,400.-

-
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2562 
ลว. 21 ธค. 61

7 ธค. 61

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคล่ือนและติดตามผล
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉ. 5 พ.ศ. 2560- 2564

15,000.00             - เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ 14,100.46

-
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2562 
ลว. 21 ธค. 61

8 ธค. 61

จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนและติดตาม
ผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉ. 5 พ.ศ. 2560- 2564

15,000.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านสปีดก๊อปป้ี เซอร์วีส
ร้านสปีดก๊อปป้ี เซอร์วีส 
วงเงินท่ีจัดจ้าง 15,000.-

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 93/2562 
ลว. 21 ธค. 61

9 ธค. 61
จ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยการ
คุ้มครองทางสังคมของคนพิการ

723,800.00            - เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วงเงินท่ีจัดจ้าง 723,800.-

-
สัญญาเลขท่ี 4/2561 ลว. 
7 สค. 61

10 ธค. 61

จ้างพัฒนาระบบบริหารงานคลัง

7,000,000.00 - e-bidding

บริษัท เด็พเฟิร์ส จ ากัด บริษัท เด็พเฟิร์ส จ ากัด 
วงเงินท่ีจัดจ้าง 6,750,000.- -

สัญญาเลขท่ี 11/2561 ลว.
 27 กพ.. 61

11 ธค. 61
รายการค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

49,350.00             -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านรุ่งเรืองกิจ  ร้านรุ่งเรืองกิจ
49,350 -

 ใบส่ังซ้ือ/
ส่ังจ้างเลขท่ี 20/2562 ลง

วันท่ี 29 พย.61

12 ธค. 61
รายการค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

49,350.00             -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านรุ่งเรืองกิจ  ร้านรุ่งเรืองกิจ
49,350 -

 ใบส่ังซ้ือ/
ส่ังจ้างเลขท่ี 20/2562 ลง

วันท่ี 29 พย.61



ล ำดับ
ท่ี
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งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง
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หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ธันวำคม 2561

13 ธค. 61
รายการค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

49,350.00             -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านรุ่งเรืองกิจ  ร้านรุ่งเรืองกิจ
49,350 -

 ใบส่ังซ้ือ/
ส่ังจ้างเลขท่ี 20/2562 ลง

วันท่ี 29 พย.61

14 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการและสนับสนุนกายอุปกรณ์
ส าหรับคนพิการ ด้านงานสังคม
สงเคราะห์  ระหว่างวันท่ี 6 - 28 ธ.ค.
61

               2,600.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ แผลงเดช นางสาวสุดารัตน์ แผลงเดช 
วงเงินในการจัดจ้าง 2,600.-

บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี67/2562 
ลว. 4/12/2561

15 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการและสนับสนุนกายอุปกรณ์
ส าหรับคนพิการ ด้านงานสนับสนุน
การจัดบริการคนพิการ ระหว่างวันท่ี 
6 - 28 ธ.ค.61

               2,600.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา ทาโทน นางสาวนริศรา ทาโทน วงเงิน
ในการจัดจ้าง 2,600.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 68/2562 
ลว. 4/12/2561

16 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการและสนับสนุนกายอุปกรณ์
ส าหรับคนพิการ (งานพัฒนาระบบ
ศูนย์บริการคนพิการ) ระหว่างวันท่ี 6
 - 28 ธ.ค.61

               2,600.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ 
วงเงินในการจัดจ้าง 2,600.-

บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี69/2562 
ลว. 4/12/2561

17 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ สนับสนุนการจัดสวัสดิการ
คนพิการในชุมชน

               2,600.00 - เฉพาะเจาะจง นายนิรวิทธ์  นามบุญ นายนิรวิทธ์  นามบุญ วงเงิน
ในการจัดจ้าง 2,600.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 70/2562 
ลว. 4/12/2561
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ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ธันวำคม 2561

18 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการและสนับสนุนกายอุปกรณ์
ส าหรับคนพิการ ด้านงานสังคม
สงเคราะห์  ะหว่างวันท่ี 3 - 31 ม.ค.62

               4,200.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ แผลงเดช นางสาวสุดารัตน์ แผลงเดช 
วงเงินในการจัดจ้าง 4,200.-

บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 102/2562
 ลว. 28/12/2561

19 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการและสนับสนุนกายอุปกรณ์
ส าหรับคนพิการ ด้านงานสนับสนุน
การจัดบริการคนพิการ ระหว่างวันท่ี 
3 - 31 ม.ค.62

               4,200.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา ทาโทน นางสาวนริศรา ทาโทน วงเงิน
ในการจัดจ้าง 4,200.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 105/2562
 ลว. 28/12/2561

20 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการและสนับสนุนกายอุปกรณ์
ส าหรับคนพิการ (งานพัฒนาระบบ
ศูนย์บริการคนพิการ) ะหว่างวันท่ี 3 -
 31 ม.ค.62

               4,200.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ 
วงเงินในการจัดจ้าง 4,200.-

บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 103/2562
 ลว. 28/12/2561

21 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ สนับสนุนการจัดสวัสดิการ
คนพิการในชุมชน ระหว่างวันท่ี 3 - 
31 ม.ค.62

               4,200.00 - เฉพาะเจาะจง นายนิรวิทธ์  นามบุญ นายนิรวิทธ์  นามบุญ วงเงิน
ในการจัดจ้าง 4,200.-บาท

-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 104/2562
 ลว. 28/12/2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ธันวำคม 2561

22 ธค. 61
จ้างเอกชนด าเนินการจัดงาน "BIKE 
FOR อุ่นไอรักส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแล"

 500,000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด จ ากัด บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด      จ ากัด  
        499,995.- บาท -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง      เลขท่ี 
 60/2562     ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2561

23 ธค. 61

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

24 ธค. 61

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

25 ธค. 61

จ้างท าเอกสารในการจัดสัมมนา 
ถวายชุดความรู้
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ

 50,000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร่วมเจริญ ร้านร่วมเจริญ
50,000.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 101/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

26 ธค. 61

จ้างเปิดตัวศาสนสถานเช่ือมบุญ 
เก้ือหนุนคนพิการ
และผู้สูงอายุ พร้อมปล่อยขบวนรถ
ไหว้พระ 9 วัด
เช่ือมบุญ เก้ือหนุนคนพิการและ
ผู้สูงอายุ

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

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 106/2562
ลงวันท่ี 2 มกราคม 
2562

27 ธค. 61

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

 486,400.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง
486,400.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 21/2561
ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561

28 ธค. 61
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4
 รายการ

 1,331,200.-  1,331,200.-  วิธี e-bidding อยู่ระหว่างประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา

 -
-

 -
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ธันวำคม 2561

29 ธค. 61
จ้างซ่อมแซมระบบ และอุปกรณ์
กล้องวงจรปิด

             82,700.00   - 
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จัด

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จัด

- ใบส่ังจ้าง 107/2562

30 ธค. 61

จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนและติดตาม
ผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2560-2564

15,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสปีดก๊อปป้ีเซอร์วิส
ร้านสปีดก๊อปป้ีเซอร์วิส วงเงิน
ในการจัดจ้าง 15,000 บาท

-
เลขท่ี 93/2562 ลงวันท่ี 

21 ธ.ค.61

31 ธค. 61
จ้างจัดงานและตกแต่งสถานท่ี
โครงการประกาศเกียรติคุรเยาวชน
พิการไทย

            100,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์  สมบุญ
นายจักรพงษ์  สมบุญ วงเงิน
ในการจัดจ้าง 173,000.-บาท

-
 เลขท่ี 112/2562 ลงวันท่ี

 9 ม.ค.62

32 ธค. 61

จ้างจัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะท างานพิจารณา
กล่ันกรองงานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

6,000.00                 -  วิธีเฉพาะเจาะจง กิจเจริญการค้า
กิจเจริญการค้า วงเงินในการ

จัดจ้าง 15,000 บาท
-

เลขท่ี 112/2562 ลงวันท่ี 
7 ม.ค.62

33 ธค. 61

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนและติดตาม
ผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2560-2564

14,100.46               -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการจัดซ้ือ 14,100 

บาท
-

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2562 
ลงวันท่ี 21 ธ.ค.61

34 ธค. 61

ซ้ือกระเป๋าเอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนและ
ติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2560-2564

             14,400.00   -  วิธี เฉพาะเจาะจง ร้านพาวเวอร์ เทรด
ร้านพาวเวอร์ เทรด วงเงินใน

การจัดซ้ือ 14,400 บาท
-

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2562 
ลงวันท่ี 21 ธ.ค.61

35 ธค. 61
จ้างเหมารถตู้และค่าผ่านทางไป
ราชการ จังหวัดราชบุรี

               3,600.00 -
 วิธี เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ
-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 90/2562 
ลงวันท่ี 19 ธ.ค.61
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ข้อตกลงในกำร
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หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ธันวำคม 2561

36 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการผู้เช่ียวชาญ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,200 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาววาริษา พวงระย้า นางสาววาริษา พวงระย้า

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 63/2562 

ลงวันท่ี 4 ธ.ค.61

37 ธค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 2 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,350 -
 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว
-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 64/2562 
ลงวันท่ี 4 ธ.ค.61

38 ธค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 3 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,350 -
 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์
-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 65/2562 
ลงวันท่ี 4 ธ.ค.61

39 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพ่ือ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการงาน
ท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (คนท่ี 3) ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม

4,000 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 87/2562 

ลงวันท่ี 18 ธ.ค.61

40 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพ่ือ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการงาน
ท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (คนท่ี 2) ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม

4,000 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 86/2562 

ลงวันท่ี 18 ธ.ค.61

41 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพ่ือ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ
 ปฏิบัติงานประจ ากลุ่มอ านวยการ 
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

4,000 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 84/2562 

ลงวันท่ี 18 ธ.ค.61
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เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ธันวำคม 2561

42 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการงาน
ท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (คนท่ี 1) ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม

4000 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 85/2562 

ลงวันท่ี 18 ธ.ค.61

43 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการงาน
ท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (คนท่ี 4) ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม

4000 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 88/2562 

ลงวันท่ี 18 ธ.ค.61

44 ธค. 61

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

3,500 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นายวรินทร สร้อยสุข นายวรินทร สร้อยสุข

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 91/2562 

ลงวันท่ี 21 ธ.ค.61

45 ธค. 61

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

3,500 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นายศักด์ิชัย พลเย่ียม นายศักด์ิชัย พลเย่ียม

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 94/2562 

ลงวันท่ี 21 ธ.ค.61

46 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการผู้เช่ียวชาญ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,400 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาววาริษา พวงระย้า นางสาววาริษา พวงระย้า

-
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 97/2562 

ลงวันท่ี 24 ธ.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ธันวำคม 2561

47 ธค. 61
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮจ-8375 กทม.

7,417 -
 วิธี เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด -

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 98/2562 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค.61

48 ธค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 3 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,260 -
 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์
-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 100/2562
 ลงวันท่ี 26 ธ.ค.61

49 ธค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 2 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,260 -
 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว
-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 99/2562 
ลงวันท่ี 26 ธ.ค.61

50 ธค. 61
จ้างเหมารถตู้และค่าผ่านทางไป
ราชการ จังหวัดราชบุรี

3,600 -
 วิธี เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ
-

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 90/2562 
ลงวันท่ี 19 ธ.ค.61


