
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 ตค. 61
โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

29,929,184.00        29,929,184.00       e-bidding
บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด มหาชน

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด มหาชน
วงเงินท่ีจัดจ้าง 29,929,184.-

-
สัญญาเลขท่ี 19/2561 ลว.
 26 กย. 61

2 ตค. 61

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

3 ตค. 61

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

4 ตค. 61

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

5 ตค. 61

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

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาวกนิษฐา ติละบาล

180,000.00 บาท
นางสาวกนิษฐา ติละบาล

180,000.00 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
20/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561

6 ตค. 61

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2561

7 ตค. 61

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

8 ตค. 61

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

9 ตค. 61

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

10 ตค. 61

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

11 ตค. 61

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



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2561

12 ตค. 61

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

13 ตค. 61

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

14 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานส่งเสริมการมีบัตร
ประจ าตัว       คนพิการ ภายใต้
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านคนพิการ

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาวเรวดี ภูวงษ์
180,000.00 บาท

นางสาวเรวดี ภูวงษ์
180,000.00 บาท

-
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

29/2562
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561

15 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานศูนย์ข้อมูลคนพิการฯ 
ภายใต้โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านคนพิการ

            216,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายสิทธิเดช อุดมนา
216,000.00 บาท

นายสิทธิเดช อุดมนา
216,000.00 บาท

-
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

30/2562
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561

16 ตค. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด ำเนินงำนโครงการขับเคล่ือน
กลไก        การพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (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

17 ตค. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานโครงการขับเคล่ือน
กลไก        การพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (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



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2561

18 ตค. 61

ค่าจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด ำเนินงำนโครงการขับเคล่ือน
กลไก        การพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (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

19 ตค. 61

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

20 ตค. 61

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

21 ตค. 61

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

22 ตค. 61

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

23 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด ำเนินงำนโครงการการ
ด าเนินงานด้านคนพิการตามแผน
ประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(คนท่ี 1)

            222,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
 (นางสาวชนาวี เทียนมณี)

222,000 บาท
 (นางสาวชนาวี เทียนมณี)

222,000 บาท
-

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
73/2562    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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2561

24 ตค. 61
รายการค่าเช่าสถานท่ี
เพ่ือจัดเก็บเอกสารของกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน

216,000.00            
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์  นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์
216,000.- บาท -

 ใบส่ังซ้ือ/
ส่ังจ้างเลขท่ี 2/2562 ลง

วันท่ี 5 ตค.61

25 ตค. 61

 - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความร่วมมือกับองค์กรด้านคนพิการ
และเครือข่าย งานส่งเสริมองค์กรและ
เครือข่ายด้านคนพิการสู่การรับรอง
มาตรฐาน

            173,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสราดา  นุ่นเหวา นางสาวลภัสราดา  นุ่นเหวา 
วงเงินในการจัดจ้าง 

173,000.-บาท

-

 เลขท่ี 79/2562 ลงวันท่ี 
12 ตค.61

26 ตค. 61

 - จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
ช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม 
โครงกำรผลักดันกำรจัดส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรและทุก
คนในสังคม งำนประสำนงำน
โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ปรับสภำพแวดล้อมท่ีอยู่อำศัยส ำหรับ
คนพิกำร

            173,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์  สุวรรณาภรณ์ นายชัชวาลย์  สุวรรณาภรณ์ 
วงเงินในการจัดจ้าง 

173,000.-บาท

-

 เลขท่ี 76/2562 ลงวันท่ี 
12 ตค.61

27 ตค. 61

 - จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการผลักดันการจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก
คนในสังคม งานขับเคล่ือนระบบยาน
ยนต์เพ่ือคนพิการ

            173,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรี กรวัชร แก้วเนิน ว่าท่ีร้อยตรี กรวัชร แก้วเนิน 
วงเงินในการจัดจ้าง 

173,000.-บาท

-

 เลขท่ี 77/2562 ลงวันท่ี 
12 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2561

28 ตค. 61

 -จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการ งานมาตรฐาน
การด าเนินการและการให้บริการแก่
คนพิการของศูนย์บริการคนพิการ

            173,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีธัชกิตต์ิ คีรีรัตนวงษ์ นายธีธัชกิตต์ิ คีรีรัตนวงษ์ 
วงเงินในการจัดจ้าง 

173,000.-บาท

-

 เลขท่ี 78/2562 ลงวันท่ี 
12 ตค.61

29 ตค. 61

 -จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการ งานพัฒนาเกณฑ์
และแนวทางสนับสนุนศูนย์บริการคน
พิการ

            173,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา สาระรัตน์ นางสาวนริศรา สาระรัตน์ 
วงเงินในการจัดจ้าง 

173,000.-บาท
-

 เลขท่ี 75/2562 ลงวันท่ี 
12 ตค.61

30 ตค. 61

  - จ้างเหมาเอกชน ด าเนินงาน
บริการพนักงานขับรถยนต์ ประจ า
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 
(สายไหม)

            138,400.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพร เธอเมืองปักษ์ นายอรรถพร เธอเมืองปักษ์ 
วงเงินในการจัดจ้าง 

138,400.-บาท -

 เลขท่ี 81/2562 ลงวันท่ี 
12 ตค.61

31 ตค. 61

 - จ้างเหมาเอกชน ด าเนินงานบริการ
พนักงานขับรถยนต์ ประจ า
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 
(อ้อมน้อย)

            138,400.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายคุณากร โหมดอ่อน นายคุณากร โหมดอ่อน 
วงเงินในการจัดจ้าง 

138,400.-บาท -

 เลขท่ี 80/2562 ลงวันท่ี 
12 ตค.61

32 ตค. 61
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

33 ตค. 61
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



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2561

34 ตค. 61

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารฟ้ืนฟูและ
พัฒนา สถานคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัด
นนทบุรี

 25,000,000.-  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

35 ตค. 61

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 1,800.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า    1,799.65.- บาท

-

อยู่ระหว่างลงนามใบส่ัง
ซ้ือ/ส่ังจ้าง

36 ตค. 61

จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนด
แนวทางและการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพ  คนพิการและศูนย์ส่งเสริม
อาชีพคนพิการ

 9,000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม      เอ็กซ์เพรส       ร้านพรีเม่ียม        เอ็กซ์
เพรส           7,200.- บาท

-

อยู่ระหว่างลงนามใบส่ัง
ซ้ือ/ส่ังจ้าง

37 ตค. 61

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 10,000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  9,006.19 
บาท

-

อยู่ระหว่างลงนามใบส่ัง
ซ้ือ/ส่ังจ้าง

38 ตค. 61
จ้างบริการดูแล บ ารุงรักษาลิฟต์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

             30,000.00
  - โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียร่ิง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียร่ิง
- ใบส่ังจ้าง 1/2562

39 ตค. 61 จ้ำงซ่อมแซมลิฟต์ 26,800.00             
  - โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียร่ิง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียร่ิง
- ใบส่ังจ้าง 20/2562

40 ตค. 61
จัดซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสารจัด
ประชุมสัมมนาคลีนิกให้ความรู้ด้าน
การเงินการคลังและพัสดุ

36,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านอ๊ิง-เอม กระเป๋า ร้านอ๊ิง-เอม กระเป๋า
-

ใบส่ังซ้ือ 11/2562 ลว. 25
 ตค. 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2561

41 ตค. 61
จัดซ้ือวัสดุในการสัมมนาคลีนิกให้
ความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ

46,100
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง
-

ใบส่ังซ้ือ 12/2562 ลว. 25
 ตค. 2561

42 ตค. 61
จ้างท าเอกสารในการสัมมนาคลีนิกให้
ความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ

                 40,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า
-

ใบส่ังจ้าง 12/2562 ลว. 
25 ตค. 2561

43 ตค. 61

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร

                 20,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

-
ใบส่ังซ้ือ 9/2562 ลว. 10 

ตค. 2561

44 ตค. 61
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 
รายการ

                208,400
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายสุรชัย รูปหล่อ นายสุรชัย รูปหล่อ
-

ใบส่ังซ้ือ 10/2562 ลว. 11
 ตค. 2561

45 ตค. 61
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ
ของ พก. จ านวน 11 คัน

         2,169,446.40
- e-bidding

บริษัท ทิตารามคอนซัล
แตนท์ จ ากัด

บริษัท ทิตารามคอนซัลแตนท์
 จ ากัด -

สัญญาเลขท่ี 1/2562 ลว. 
9 ตค. 2561

46 ตค. 61
จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด หนู 
แมลงสาบ และยุง

                 84,530
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจริญมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์เวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัท เจริญมาร์เก็ตต้ิงแอนด์
เวลลอปเมนท์ จ ากัด -

ใบส่ังจ้าง 2/2562 ลว. 10
 ตค. 2561

47 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานพนักงาน
ขับรถยนต์ราชการของ พก. เพ่ิมเติม 
กรณีเดินทางไปราชการ

                120,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ทิตารามคอนซัล
แตนท์ จ ากัด

บริษัท ทิตารามคอนซัลแตนท์
 จ ากัด

-
ใบส่ังจ้าง 3/2562 ลว. 10

 ตค. 2561

48 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานพนักงาน
ขับรถยนต์ราชการของ พก. เพ่ิมเติม 
กรณีค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

                120,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ทิตารามคอนซัล
แตนท์ จ ากัด

บริษัท ทิตารามคอนซัลแตนท์
 จ ากัด

-
ใบส่ังจ้าง 4/2562 ลว. 10

 ตค. 2561

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

                     720
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว
-

ใบส่ังจ้าง 5/2562 ลว. 19
 ตค. 2561

50 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 3 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

                   2,060
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์
-

ใบส่ังจ้าง 6/2562 ลว. 19
 ตค. 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2561

51 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 1 
(ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

                   2,860
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล
-

ใบส่ังจ้าง 7/2562 ลว. 19
 ตค. 2561

52 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคละรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลระบบ
การเงินและงานการเงิน (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม)

                   1,620

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายวิเชียร สามงามทอง นายวิเชียร สามงามทอง

-
ใบส่ังจ้าง 8/2562 ลว. 19

 ตค. 2561

53 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ พก. 
คนท่ี 1 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

                   2,040
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุกัญญา สร้อย
สมพงษ์

นางสาวสุกัญญา สร้อยสมพงษ์
-

ใบส่ังจ้าง 9/2562 ลว. 19
 ตค. 2561

54 ตค. 61
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮต-7596 กทม.

                 37,747
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด -

ใบส่ังจ้าง 14/2562 ลว. 
30 ตค. 2561

55 ตค. 61

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

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ

-
ใบส่ังจ้าง 15/2562 ลว. 

31 ตค. 2561

56 ตค. 61

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

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

-
ใบส่ังจ้าง 16/2562 ลว. 

31 ตค. 2561

57 ตค. 61

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

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ

-
ใบส่ังจ้าง 17/2562 ลว. 

31 ตค. 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2561

58 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพ่ือ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง

-
ใบส่ังจ้าง 18/2562 ลว. 

31 ตค. 2561

59 ตค. 61

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

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์

-
ใบส่ังจ้าง 19/2562 ลว. 

31 ตค. 2561

60 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพ่ือ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ

                135,360
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง
-

ข้อตกลงการจ้างฯ 1/2562
 ลว. 2 ตค. 2561

61 ตค. 61

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

                180,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

-
ข้อตกลงการจ้างฯ 2/2562

 ลว. 2 ตค. 2561

62 ตค. 61

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

                180,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ

-
ข้อตกลงการจ้างฯ 3/2562

 ลว. 2 ตค. 2561

63 ตค. 61

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

                180,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ

-
ข้อตกลงการจ้างฯ 4/2562

 ลว. 2 ตค. 2561

64 ตค. 61

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

                180,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์

-
ข้อตกลงการจ้างฯ 5/2562

 ลว. 2 ตค. 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2561

65 ตค. 61

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

                180,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายวรินทร สร้อยสุข นายวรินทร สร้อยสุข

-
ข้อตกลงการจ้างฯ 6/2562

 ลว. 3 ตค. 2561

66 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานกลุ่มงานพัสดุ

                156,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาววศินี ทองอู๋ นางสาววศินี ทองอู๋
-

ข้อตกลงการจ้างฯ 7/2562
 ลว. 3 ตค. 2561

67 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวธัญชนก ประสงค์
บัณฑิต

นางสาวธัญชนก ประสงค์
บัณฑิต -

ข้อตกลงการจ้างฯ 8/2562
 ลว. 3 ตค. 2561

68 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาววิภาณี ผ่องอ าไพ นางสาววิภาณี ผ่องอ าไพ
-

ข้อตกลงการจ้างฯ 9/2562
 ลว. 3 ตค. 2561

69 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการผู้เช่ียวชาญ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

                180,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาววาริษา พวงระย้า นางสาววาริษา พวงระย้า

-
ข้อตกลงการจ้างฯ 

10/2562 ลว. 3 ตค. 2561

70 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)  
เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 คนท่ี 1

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายยุทธนา ภระมรทัต นายยุทธนา ภระมรทัต
-

ข้อตกลงการจ้างฯ 
11/2562 ลว. 3 ตค. 2561

71 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)  
เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 คนท่ี 2

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนันทิชา ฤทธ์ิวิศรุต นางสาวนันทิชา ฤทธ์ิวิศรุต
-

ข้อตกลงการจ้างฯ 
12/2562 ลว. 3 ตค. 2561

72 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 1

                165,600
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล
-

ข้อตกลงการจ้างฯ 
13/2562 ลว. 3 ตค. 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2561

73 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานกลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวจริญญา สกุลกันต์ นางสาวจริญญา สกุลกันต์
-

ข้อตกลงการจ้างฯ 
14/2562 ลว. 3 ตค. 2561

74 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 3

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์
-

ข้อตกลงการจ้างฯ 
15/2562 ลว. 3 ตค. 2561

75 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 2

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว
-

ข้อตกลงการจ้างฯ 
16/2562 ลว. 3 ตค. 2561

76 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 คนท่ี 3

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายกันตเมศฐ์ กิตติศักิด์
บุญภา

นายกันตเมศฐ์ กิตติศักิด์บุญภา
-

ข้อตกลงการจ้างฯ 
60/2562 ลว. 9 ตค. 2561

77 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา
ด าเนินงานโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
ด้านการส่งเสริมด าเนินงานปรับปรุง
ประสิทิภาพของส่วนราชการ

                180,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวภิญรัตน์ สุทธิ นางสาวภิญรัตน์ สุทธิ

-
ข้อตกลงการจ้างฯ 

61/2562 ลว. 9 ตค. 2561

78 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ พก. 
คนท่ี 1

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุกัญญา สร้อย
สมพงษ์

นางสาวสุกัญญา สร้อยสมพงษ์
-

ข้อตกลงการจ้างฯ 
62/2562 ลว. 9 ตค. 2561

79 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์

                204,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายณัฐดนัย เลิศเจริญสกุล นายณัฐดนัย เลิศเจริญสกุล
-

ข้อตกลงการจ้างฯ 
63/2562 ลว. 9 ตค. 2561

80 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา
ด าเนินงานโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ

                180,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวกัญจนะ ป่ีน้อย นางสาวกัญจนะ ป่ีน้อย

-
ข้อตกลงการจ้างฯ 

64/2562 ลว. 9 ตค. 2561



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2561

81 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านส่ือสารองค์กร

                228,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวคนึงนิจ ศรทรง นางสาวคนึงนิจ ศรทรง
-

ข้อตกลงการจ้างฯ 
65/2562 ลว. 9 ตค. 2561

82 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลระบบ
การเงินและงานการเงิน

                165,600
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายวิเชียร สามงามทอง นายวิเชียร สามงามทอง
-

ข้อตกลงการจ้างฯ 
66/2562 ลว. 9 ตค. 2561

83 ตค. 61

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

                173,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายศักด์ิชัย พลเย่ียม นายศักด์ิชัย พลเย่ียม

-
ข้อตกลงการจ้างฯ 

82/2562 ลว. 12 ตค. 
2561

84 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา
ด าเนินงานตรวจสอบภายในและงาน
ธุรการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

                165,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวพรพรรณ อ่ิมวิทยา นางสาวพรพรรณ อ่ิมวิทยา

-
ข้อตกลงการจ้างฯ 

87/2562 ลว. 30 ตค. 
2561

85 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ด าเนินการตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินงานด้านบริหารควบคุมภายใน

                330,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์ นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์

-
ข้อตกลงการจ้างฯ 8/2562

 ลว. 30 ตค. 2561


