
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
พ้ืนฐานด้านการส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

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.-

ราคาต่ าสุด
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

ราคาต่ าสุด

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

ราคาต่ าสุด

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

ราคาต่ าสุด

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

ราคาต่ าสุด

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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
21/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561
-

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

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

ราคาต่ าสุด

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

ราคาต่ าสุด

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

ราคาต่ าสุด

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

ราคาต่ าสุด

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

ราคาต่ าสุด

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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

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

ราคาต่ าสุด

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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
28/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561
-

14 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานส่งเสริมการมีบัตร
ประจ าตัว       คนพิการ ภายใต้
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สมรรถนะระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านคนพิการ

            180,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาวเรวดี ภูวงษ์
180,000.00 บาท

นางสาวเรวดี ภูวงษ์
180,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
29/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561
-

15 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานศูนย์ข้อมูลคนพิการฯ 
ภายใต้โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สมรรถนะระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านคนพิการ

            216,000.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายสิทธิเดช อุดมนา
216,000.00 บาท

นายสิทธิเดช อุดมนา
216,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด

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

ราคาต่ าสุด
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

ราคาต่ าสุด
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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

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

ราคาต่ าสุด
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

ราคาต่ าสุด
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

ราคาต่ าสุด
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

ราคาต่ าสุด

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

ราคาต่ าสุด

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

ราคาต่ าสุด

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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

24 ตค. 61
รายการค่าเช่าสถานท่ี
เพ่ือจัดเก็บเอกสารของกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน

216,000.00            
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์  นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์
216,000.- บาท

ราคาต่ าสุด  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

ราคาต่ าสุด  เลขท่ี 79/2562 ลงวันท่ี 
12 ตค.61

-

26 ตค. 61

 - จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
ช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม 
โครงกำรผลักดันกำรจัดส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรและทุก
คนในสังคม งำนประสำนงำน
โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ปรับสภำพแวดล้อมท่ีอยู่อำศัย
ส ำหรับคนพิกำร

            173,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์  สุวรรณาภรณ์ นายชัชวาลย์  สุวรรณาภรณ์ 
วงเงินในการจัดจ้าง 

173,000.-บาท

ราคาต่ าสุด  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

ราคาต่ าสุด  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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

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

ราคาต่ าสุด  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

ราคาต่ าสุด  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

ราคาต่ าสุด  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

ราคาต่ าสุด  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

ราคาต่ าสุด 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

ราคาต่ าสุด 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

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

ราคาต่ าสุด 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

ราคาต่ าสุด อยู่ระหว่างลงนามใบส่ัง
ซ้ือ/ส่ังจ้าง

-

36 ตค. 61

จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนด
แนวทางและการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพ  คนพิการและศูนย์
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

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

ราคาต่ าสุด 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

ราคาต่ าสุด 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
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 1/2562 -

39 ตค. 61 จ้ำงซ่อมแซมลิฟต์ 26,800.00             
  - โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียร่ิง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียร่ิง
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 20/2562 -

40 ตค. 61
จัดซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสารจัด
ประชุมสัมมนาคลีนิกให้ความรู้ด้าน
การเงินการคลังและพัสดุ

36,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านอ๊ิง-เอม กระเป๋า ร้านอ๊ิง-เอม กระเป๋า ราคาต่ าสุด
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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

41 ตค. 61
จัดซ้ือวัสดุในการสัมมนาคลีนิกให้
ความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ

46,100
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 12/2562 ลว. 25
 ตค. 2561

-

42 ตค. 61
จ้างท าเอกสารในการสัมมนาคลีนิกให้
ความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ

                 40,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 12/2562 ลว. 

25 ตค. 2561
-

43 ตค. 61

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนา
รถบพิตร

                 20,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ 9/2562 ลว. 10 

ตค. 2561
-

44 ตค. 61
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 
รายการ

                208,400
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายสุรชัย รูปหล่อ นายสุรชัย รูปหล่อ ราคาต่ าสุด 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

ราคาต่ าสุด 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

ราคาต่ าสุด 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

ราคาต่ าสุด
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

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 4/2562 ลว. 10

 ตค. 2561
-

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

                     720
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว ราคาต่ าสุด
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 ราคาต่ าสุด
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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

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

                   2,860
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 7/2562 ลว. 19

 ตค. 2561
-

52 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคละรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลระบบ
การเงินและงานการเงิน (ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม)

                   1,620

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายวิเชียร สามงามทอง นายวิเชียร สามงามทอง ราคาต่ าสุด
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 ราคาต่ าสุด
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

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 14/2562 ลว. 

30 ตค. 2561
-

55 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (คนท่ี 2) ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 15/2562 ลว. 
31 ตค. 2561

-

56 ตค. 61

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

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 16/2562 ลว. 
31 ตค. 2561

-

57 ตค. 61

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

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ ราคาต่ าสุด

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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

58 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ธุรการ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 18/2562 ลว. 

31 ตค. 2561
-

59 ตค. 61

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

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 19/2562 ลว. 
31 ตค. 2561

-

60 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ธุรการ

                135,360
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 1/2562

 ลว. 2 ตค. 2561
-

61 ตค. 61

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

                180,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 2/2562

 ลว. 2 ตค. 2561
-

62 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (คนท่ี 2)

                180,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 3/2562

 ลว. 2 ตค. 2561
-

63 ตค. 61

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

                180,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 4/2562

 ลว. 2 ตค. 2561
-

64 ตค. 61

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

                180,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ ราคาต่ าสุด
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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

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 ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างฯ 6/2562
 ลว. 3 ตค. 2561

-

66 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานกลุ่มงานพัสดุ

                156,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาววศินี ทองอู๋ นางสาววศินี ทองอู๋ ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 7/2562

 ลว. 3 ตค. 2561
-

67 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวธัญชนก ประสงค์
บัณฑิต

นางสาวธัญชนก ประสงค์
บัณฑิต

ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 8/2562

 ลว. 3 ตค. 2561
-

68 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาววิภาณี ผ่องอ าไพ นางสาววิภาณี ผ่องอ าไพ ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 9/2562

 ลว. 3 ตค. 2561
-

69 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการผู้เช่ียวชาญ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

                180,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาววาริษา พวงระย้า นางสาววาริษา พวงระย้า ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 

10/2562 ลว. 3 ตค. 2561
-

70 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)  
เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 คนท่ี 1

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายยุทธนา ภระมรทัต นายยุทธนา ภระมรทัต ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 

11/2562 ลว. 3 ตค. 2561
-

71 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)  
เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 คนท่ี 2

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนันทิชา ฤทธ์ิวิศรุต นางสาวนันทิชา ฤทธ์ิวิศรุต ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 

12/2562 ลว. 3 ตค. 2561
-

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

                165,600
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล นางสาวสุภัสสร พงษ์นิล ราคาต่ าสุด
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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

73 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานกลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวจริญญา สกุลกันต์ นางสาวจริญญา สกุลกันต์ ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 

14/2562 ลว. 3 ตค. 2561
-

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

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์ ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 

15/2562 ลว. 3 ตค. 2561
-

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

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 

16/2562 ลว. 3 ตค. 2561
-

76 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 คนท่ี 3

                180,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายกันตเมศฐ์ กิตติศักิด์
บุญภา

นายกันตเมศฐ์ กิตติศักิด์บุญ
ภา

ราคาต่ าสุด
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 ราคาต่ าสุด

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 ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 

62/2562 ลว. 9 ตค. 2561
-

79 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์

                204,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายณัฐดนัย เลิศเจริญสกุล นายณัฐดนัย เลิศเจริญสกุล ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 

63/2562 ลว. 9 ตค. 2561
-

80 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา
ด าเนินงานโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ

                180,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวกัญจนะ ป่ีน้อย นางสาวกัญจนะ ป่ีน้อย ราคาต่ าสุด
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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

81 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านส่ือสารองค์กร

                228,000
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวคนึงนิจ ศรทรง นางสาวคนึงนิจ ศรทรง ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 

65/2562 ลว. 9 ตค. 2561
-

82 ตค. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลระบบ
การเงินและงานการเงิน

                165,600
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายวิเชียร สามงามทอง นายวิเชียร สามงามทอง ราคาต่ าสุด
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 ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างฯ 
82/2562 ลว. 12 ตค. 

2561
-

84 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา
ด าเนินงานตรวจสอบภายในและงาน
ธุรการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

                165,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวพรพรรณ อ่ิมวิทยา นางสาวพรพรรณ อ่ิมวิทยา ราคาต่ าสุด ข้อตกลงการจ้างฯ 
87/2562 ลว. 30 ตค. 

2561
-

85 ตค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ด าเนินการตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินงานด้านบริหารควบคุมภายใน

                330,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์ นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์ ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างฯ 8/2562

 ลว. 30 ตค. 2561
-

86 พย. 61 จ้างส ารวจความสุขของคนพิการ 100,000.00            - เฉพาะเจาะจง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
วงเงินท่ีจัดจ้าง 100,000.-

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 95/2562 
ลว. 24 ธค. 61

-

87 พย. 61
จ้างท ากระเป๋าในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกน
น าสตรีพิการ

14,400.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า
ร้านกิจเจริญการค้า วงเงินท่ี
จัดจ้าง 14,400.-

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 37/2562 
ลว. 21 ธค. 61

-

88 พย. 61

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสตรีพิการ

3,600.00               - เฉพาะเจาะจง ชาญวิทย์ รอดบวบ
ชาญวิทย์ รอดบวม วงเงินท่ี
จัดจ้าง 3,600.-

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 40/2562 
ลว. 23 พย. 61

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

89 พย. 61
จัดซ้ือน้ ามันในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกน
น าสตรีพิการ

2,500.00               - เฉพาะเจาะจง สถานีให้บริการท่ัวไป สถานีให้บริการท่ัวไป
ราคาต่ าสุด

- -

90 พย. 61
จ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคน
พิการสากลประจ าปี 2561

500,000.00            - เฉพาะเจาะจง บริษัท มาจอยกัน จ ากัด
บริษัท มาจอยกัน จ ากัด 
วงเงินท่ีจัดจ้าง 500,000.-

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 43/2562 
ลว. 28 พย. 61

-

91 พย. 61

 -จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ 
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 (สายไหม)

            165,000.00

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชิษฐากรณ์  วัน
นิจ

นางสาวอัญชิษฐากรณ์  วัน
นิจ วงเงินในการจัดจ้าง 

165,000.-บาท

ราคาต่ าสุด  เลขท่ี 89/2562 ลงวันท่ี 1
 พย.61

-

92 พย. 61

 -จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ 
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 (อ้อมน้อย)

            165,000.00

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปฏิพัทธ์ เพ่ิมเพียร นายปฏิพัทธ์ เพ่ิมเพียร วงเงิน
ในการจัดจ้าง 165,000.-บาท

ราคาต่ าสุด  เลขท่ี 90/2562 ลงวันท่ี 1
 พย.61

-

93 พย. 61

 -จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ 
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 (มีนบุรี)

            165,000.00

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร ช านาญแทน นางสาวนิภาพร ช านาญแทน
 วงเงินในการจัดจ้าง 

165,000.-บาท

ราคาต่ าสุด  เลขท่ี 91/2562 ลงวันท่ี 1
 พย.61

-

94 พย. 61

 -จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ 
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 (ลาดกระบัง)

            165,000.00

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์  สาร
สุวรรณ

นางสาวจุฑารัตน์  สาร
สุวรรณ วงเงินในการจัดจ้าง 

165,000.-บาท

ราคาต่ าสุด  เลขท่ี 92/2562 ลงวันท่ี 1
 พย.61

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

95 พย. 61

 -จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม         
            ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
พัฒนำศักยภำพคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิคนพิกำร งำนสนับสนุนกำรจัด
สวัสดิกำรคนพิกำรระดับชุมชน

149,500.00            

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัสรินทร์ ธนาพงษ์
ทิพย์

นางสาวรัสรินทร์ ธนาพงษ์
ทิพย์ วงเงินในการจัดจ้าง 
149,500.-บาท

ราคาต่ าสุด  เลขท่ี 93/2562 ลงวันท่ี 3
 ธค.61

-

96 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงกำรส่งเสริมกำรจัดส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรและทุก
คนในสังคม งำนตรวจติดตำมกำรจัด
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคน
พิกำรและทุกคนในสังคม .ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม

               2,800.00

-

เฉพาะเจาะจง (นางสาวพิชญดา คะเลรัมย์) นางสาวพิชญดา คะเลรัมย์ 
วงเงินจัดจ้าง 2,800.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 44/2562 
ลว. 4/12/2561

-

97 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ งานประสานงานสนับสนุนการ
จัดบริการผู้ช่วยคนพิการ (ปฎิบัติงาน
เพ่ิมเติม)

               2,800.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวปริญญา ประทุมมี นางสาวปริญญา ประทุมมี 
วงเงินจัดจ้าง 2,600.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 45/2562 
ลว. 28/11/2561

-

98 พย. 61

 - จ้ำงเหมำเอกชน (บุคคลธรรมดำ) 
ช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม 
โครงกำรผลักดันกำรจัดส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรและทุก
คนในสังคม งำนประสำนงำน
โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ปรับสภำพแวดล้อมท่ีอยู่อำศัย
ส ำหรับคนพิกำร (ปฎิบัติงำนเพ่ิมเติม)

               2,800.00

-

เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์  สุวรรณาภรณ์ นายชัชวาลย์  สุวรรณาภรณ์ 
วงเงินจัดจ้าง 2,600.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 46/2562 
ลว. 28/11/2561

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

99 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก
คนในสังคม งานส่ือสารสังคมเพ่ือการ
ขับเคล่ือนการจัดส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนใน
สังคม  (ปฎิบัติงานเพ่ิมเติม)

               2,800.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวนันท์ เดชกุญชร  นางสาวสุวนันท์ เดชกุญชร 
วงเงินจัดจ้าง2,600.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 47/2562 
ลว. 28/11/2561

-

100 พย. 61

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

               2,800.00

-

เฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรี กรวัชร แก้วเนิน ว่าท่ีร้อยตรี กรวัชร แก้วเนิน 
วงเงินจัดจ้าง 2,600.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 48/2562 
ลว. 28/11/2561

-

101 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการการเตรียมความพร้อมของ
คนพิการและเครือข่ายด้านคนพิการ
เพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ งาน
ประสานงานโครงการการเตรียม
ความพร้อมของคนพิการและ
เครือข่ายด้านคนพิการเพ่ือเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ

               2,800.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวแกมกาญจน์ ไกร
ลักษณวราภา

นางสาวแกมกาญจน์ ไกร
ลักษณวราภา วงเงินจัดจ้าง 

2,600.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 49/2562 
ลว. 28/11/2561

-

102 พย. 61
จ้างปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับ      คนพิการในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

 180000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟืองทอง 55  
ทรานสปอร์ต จ ากัด

บริษัท เฟืองทอง 55 ทราน
สปอร์ต จ ากัด    180,000.- 

บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
59/2562 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2562

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

103 พย. 61 จ้ำงซ่อมแฟลชกล้องถ่ำยภำพ 26,100.00             
  - โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 

จ ากัด
บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 36/2562 -

104 พย. 61
จ้ำงย้ำยจุดติดต้ังหมำยเลขโทรศัพท์ 
และเพ่ิมหมำยเลขโทรศัพท์พร้อมเดิน
สำยโทรศัพท์

6,000.00                 - 
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมู

นิเคช่ัน จ ากัด
บริษัท ที แอนด์ ไอ คอมมู

นิเคช่ัน จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 39/2562 -

105 พย. 61

จ้างจัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2562

            172,500.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ วงเงินในการจ้าง 

172,500 บาท

ราคาต่ าสุด
 ใบส่ังจ้าง 38/2562 ลง

วันท่ี 23 พ.ย.61
-

106 พย. 61
ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

             49,350.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองกิจ
ร้าน รุ่งเรืองกิจ วงเงินในการ

จัดซ้ือ 49,350 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ 20/2562 ลงวันท่ี

 29 พ.ย.61
-

107 พย. 61
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์บัตร PVC จ านวน 1
 เคร่ือง

48,200.00             
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นซีซีเน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เอ็นซีซีเน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 18/2562 ลว. 14
 พย. 2561 -

108 พย. 61
จ้างเหมารถตู้ ไปราชการจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

10,800.00             
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 24/2562 ลว. 2
 พย. 2561 -

109 พย. 61

จ้างท ากระเป่าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การจัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร รายบุคคลตามสมรรถนะ
หลักระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน

7,500.00               

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 71/2562 ลว. 4
 ธค. 2561

-

110 พย. 61

จ้างผลิตเอกสาร เพ่ือใช้ในการจัด
อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
รายบุคคลตามสมรรถนะหลักระดับ
ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน

5,000.00               

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เทพเพ็ญวานิสย์ หจก.เทพเพ็ญวานิสย์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 80/2562 ลว. 
11 ธค. 2561

-

111 พย. 61
อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
รายบุคคลตามสมรรถนะหลัก ระดับ
ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน

37,800.00             
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 72/2562 ลว. 4
 ธค. 2561 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

112 พย. 61

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัด
อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
รายบุคคลตามสมรรถนะหลัก ระดับ
ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน

20,000.00             

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 22/2562 ลว. 4 
ธค. 2561

-

113 พย. 61
จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 7,900.00               

-  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 
จ ากัด

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 39/2562 ลว. 
23 พย. 2561 -

114 พย. 61

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินมรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
 พุทธศักราช 2561

5,000.00               

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 23/2562 ลว. 4 
ธค. 2561

-

115 พย. 61
จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง 
(ดีเซล) จ านวน 2 คัน

2,576,000.00         
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 1/2562 ลว. 
24 ธค. 61 -

116 พย. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 3
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,080.00               
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 27/2562 ลว. 8
 พย. 2561 -

117 พย. 61
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 2
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,080.00               
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 28/2562 ลว. 8
 พย. 2561 -

118 พย. 61
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮจ-436 กทม.

7,063.07               
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 50/2562 ลว. 
29 พย. 2561 -

119 พย. 61
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮฐ-4934 กทม.

1,662.35               
-  วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 51/2562 ลว. 
29 พย. 2561 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

120 พย. 61

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

               3,500.00

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายวรินทร สร้อยสุข นายวรินทร สร้อยสุข ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 52/2562 ลว. 
29 พย. 2561

-

121 พย. 61

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

3,500

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายศักด์ิชัย พลเย่ียม นายศักด์ิชัย พลเย่ียม ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 53/2562 ลว. 
29 พย. 2561

-

122 พย. 61

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

4,000

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 54/2562 ลว. 
29 พย. 2561

-

123 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (คนท่ี 2) ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม

4,000

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญญาภ่ สุวรรณะ นางสาวเบญญาภ่ สุวรรณะ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 56/2562 ลว. 
29 พย. 2561

-

124 พย. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ธุรการ ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,000

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 55/2562 ลว. 
29 พย. 2561

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

125 พย. 61

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

4,000

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 57/2562 ลว. 
29 พย. 2561

-

126 พย. 61

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

4,000

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 58/2562 ลว. 
29 พย. 2561

-

127 ธค. 61

จ้างท าเอกสารในการฝึกอบรม
มาตรฐานการประเมินการใช้อุปกรณ์
เคร่ือช่วยความพิการ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ

11,200.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า
ร้านกิจเจริญขการค้า วงเงิน
ท่ีจัดจ้าง 11,200.-

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 77/2562 
ลว. 7 ธค. 61

-

128 ธค. 61

จ้างท ากระเป๋าเอกสารในการ
ฝึกอบรมมาตรฐานการประเมินการใช้
อุปกรณ์เคร่ือช่วยความพิการ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ

9,600.00               - เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า
ร้านกิจเจริญขการค้า วงเงิน
ท่ีจัดจ้าง 9,600.-

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 76/2562 
ลว. 7 ธค. 61

-

129 ธค. 61

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการ
ฝึกอบรมมาตรฐานการประเมินการใช้
อุปกรณ์เคร่ือช่วยความพิการ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ

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

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 75/2562 
ลว. 7 ธค. 61

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

130 ธค. 61

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนใน
การฝึกอบรมมาตรฐานการประเมิน
การใช้อุปกรณ์เคร่ือช่วยความพิการ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ

10,000.00             - เฉพาะเจาะจง สถานีให้บริการท่ัวไป -

ราคาต่ าสุด

- -

131 ธค. 61

จัดซ้ือวัสดุในการฝึกอบรมมาตรฐาน
การประเมินการใช้อุปกรณ์เคร่ือช่วย
ความพิการ นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

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

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2562 
ลว. 7 ธค. 61

-

132 ธค. 61

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

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

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2562 
ลว. 21 ธค. 61

-

133 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

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2562 
ลว. 21 ธค. 61

-

134 ธค. 61

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

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

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 93/2562 
ลว. 21 ธค. 61

-

135 ธค. 61
จ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยการ
คุ้มครองทางสังคมของคนพิการ

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

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 4/2561 ลว. 
7 สค. 61

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

136 ธค. 61
จ้างพัฒนาระบบบริหารงานคลัง

7,000,000.00 - e-bidding
บริษัท เด็พเฟิร์ส จ ากัด บริษัท เด็พเฟิร์ส จ ากัด 

วงเงินท่ีจัดจ้าง 6,750,000.-
ราคาต่ าสุด

สัญญาเลขท่ี 11/2561 ลว.
 27 กพ.. 61

-

137 ธค. 61
รายการค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

49,350.00             -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านรุ่งเรืองกิจ  ร้านรุ่งเรืองกิจ
49,350

ราคาต่ าสุด  ใบส่ังซ้ือ/
ส่ังจ้างเลขท่ี 20/2562 ลง

วันท่ี 29 พย.61
-

138 ธค. 61
รายการค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

49,350.00             -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านรุ่งเรืองกิจ  ร้านรุ่งเรืองกิจ
49,350

ราคาต่ าสุด  ใบส่ังซ้ือ/
ส่ังจ้างเลขท่ี 20/2562 ลง

วันท่ี 29 พย.61
-

139 ธค. 61
รายการค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

49,350.00             -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านรุ่งเรืองกิจ  ร้านรุ่งเรืองกิจ
49,350

ราคาต่ าสุด  ใบส่ังซ้ือ/
ส่ังจ้างเลขท่ี 20/2562 ลง

วันท่ี 29 พย.61
-

140 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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี67/2562 
ลว. 4/12/2561

-

141 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 
วงเงินในการจัดจ้าง 2,600.-

บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 68/2562 
ลว. 4/12/2561

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

142 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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี69/2562 
ลว. 4/12/2561

-

143 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ สนับสนุนการจัดสวัสดิการ
คนพิการในชุมชน

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 70/2562 
ลว. 4/12/2561

-

144 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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 102/2562
 ลว. 28/12/2561

-

145 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 
วงเงินในการจัดจ้าง 4,200.-

บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 105/2562
 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

146 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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 103/2562
 ลว. 28/12/2561

-

147 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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 104/2562
 ลว. 28/12/2561

-

148 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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง      เลขท่ี
  60/2562     ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2561

-

149 ธค. 61

จ้างจัดงานรับมอบลานตะวันย้ิม             380,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด
380,000.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 66/2562
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2561

-

150 ธค. 61

ซ้ือวัสดุในการจัดสัมมนา "ถวายชุด
ความรู้การจัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ"

 50,000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  
49,813.85 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 30/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-

151 ธค. 61

จ้างท าเอกสารในการจัดสัมมนา 
ถวายชุดความรู้
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 101/2562
ลงวันท่ี 28 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

152 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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 106/2562
ลงวันท่ี 2 มกราคม 
2562 -

153 ธค. 61

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 21/2561
ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561

-

154 ธค. 61
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4
 รายการ

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

 - ราคาต่ าสุด  -
-

155 ธค. 61
จ้ำงซ่อมแซมระบบ และอุปกรณ์
กล้องวงจรปิด

             82,700.00   - 
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จัด

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 107/2562 -

156 ธค. 61

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

15,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสปีดก๊อปป้ีเซอร์วิส
ร้านสปีดก๊อปป้ีเซอร์วิส 

วงเงินในการจัดจ้าง 15,000 
บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 93/2562 ลงวันท่ี 
21 ธ.ค.61

-

157 ธค. 61
จ้ำงจัดงำนและตกแต่งสถำนท่ี
โครงกำรประกำศเกียรติคุรเยำวชน
พิกำรไทย

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

ราคาต่ าสุด
 เลขท่ี 112/2562 ลงวันท่ี

 9 ม.ค.62
-

158 ธค. 61

จ้างจัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะท างานพิจารณา
กล่ันกรองงานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

6,000.00                 -  วิธีเฉพาะเจาะจง กิจเจริญการค้า
กิจเจริญการค้า วงเงินในการ

จัดจ้าง 15,000 บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 112/2562 ลงวันท่ี 
7 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

159 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

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2562 
ลงวันท่ี 21 ธ.ค.61

-

160 ธค. 61

ซ้ือกระเป๋าเอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนและ
ติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2560-2564

             14,400.00   -  วิธี เฉพาะเจาะจง ร้านพาวเวอร์ เทรด
ร้านพาวเวอร์ เทรด วงเงินใน

การจัดซ้ือ 14,400 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2562 
ลงวันท่ี 21 ธ.ค.61

-

161 ธค. 61
จ้างเหมารถตู้และค่าผ่านทางไป
ราชการ จังหวัดราชบุรี

               3,600.00 -
 วิธี เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 90/2562 

ลงวันท่ี 19 ธ.ค.61
-

162 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการผู้เช่ียวชาญ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,200 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาววาริษา พวงระย้า นางสาววาริษา พวงระย้า ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 63/2562 
ลงวันท่ี 4 ธ.ค.61

-

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

4,350 -
 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 64/2562 

ลงวันท่ี 4 ธ.ค.61
-

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

4,350 -
 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์ ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 65/2562 

ลงวันท่ี 4 ธ.ค.61
-

165 ธค. 61

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

4,000 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 87/2562 
ลงวันท่ี 18 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

166 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ (คนท่ี 2) ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม

4,000 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ นางสาวเบญญาภา สุวรรณะ ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 86/2562 
ลงวันท่ี 18 ธ.ค.61

-

167 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ธุรการ ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

4,000 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 84/2562 
ลงวันท่ี 18 ธ.ค.61

-

168 ธค. 61

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

4000 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 85/2562 
ลงวันท่ี 18 ธ.ค.61

-

169 ธค. 61

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

4000 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 88/2562 
ลงวันท่ี 18 ธ.ค.61

-

170 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 ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 91/2562 
ลงวันท่ี 21 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

171 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 ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 94/2562 
ลงวันท่ี 21 ธ.ค.61

-

172 ธค. 61

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการผู้เช่ียวชาญ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

4,400 -

 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาววาริษา พวงระย้า นางสาววาริษา พวงระย้า ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 97/2562 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค.61

-

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

7,417 -
 วิธี เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 98/2562 

ลงวันท่ี 24 ธ.ค.61
-

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

4,260 -
 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์ ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 100/2562

 ลงวันท่ี 26 ธ.ค.61
-

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

4,260 -
 วิธี เฉพาะเจาะจง

นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 99/2562 

ลงวันท่ี 26 ธ.ค.61
-

176 ธค. 61
จ้างเหมารถตู้และค่าผ่านทางไป
ราชการ จังหวัดราชบุรี

3,600 -
 วิธี เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 90/2562 

ลงวันท่ี 19 ธ.ค.61
-

177 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

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 96/2562 
ลว. 24 ธค. 61

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

178 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

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 92/2562 
ลว. 21 ธค. 61

-

179 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

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2562 
ลว. 9 มค. 62

-

180 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

ราคาต่ าสุด
สัญญาเลขท่ี 5/2562 ลว. 
14 มีค. 62

-

181 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

ราคาต่ าสุด
สัญญาเลขท่ี 3/2562 ลว. 
18 กพ..62

-

182 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
17/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561
-

183 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
18/2562

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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

184 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
19/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561
-

185 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
95/2562

ลงวันท่ี 29 พย 2561
-

186 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
21/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561
-

187 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
22/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561
-

188 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
23/2562

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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

189 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
24/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561
-

190 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
25/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561
-

191 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
26/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561
-

192 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
27/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561
-

193 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
28/2562

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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

194 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
29/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561
-

195 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
30/2562

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561
-

196 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

ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
96/2562 ลงวันท่ี 12 

ตุลาคม 2561
-

197 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

ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

70/2562    ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2561

-

198 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

ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

71/2562    ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2561

-

199 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

ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

67/2562    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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

200 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

ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

68/2562    ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2561

-

201 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
72/2562    ลงวันท่ี 12 

ตุลาคม 2561
-

202 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
73/2562    ลงวันท่ี 12 

ตุลาคม 2561
-

203 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

ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
96/2562    ลงวันท่ี 12 

พฤศจิกายน 2561
-

204 มค. 62
รายการค่าเช่าสถานท่ี
เพ่ือจัดเก็บเอกสารของกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน

216,000.00            
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์  นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์
216,000.- บาท

ราคาต่ าสุด  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2562 
ลงวันท่ี 5 ตค.61 -

205 มค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการ
เดินทางไปราชการเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการใช้ระบบงานและการ
ให้บริการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ

10,800.00 -

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

หจก. อารียะกิจ ทัวร์
หจก. อารียะกิจ ทัวร์ 

10,800.- บาท

ราคาต่ าสุด  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 143/2562
 ลงวันท่ี 1 กพ. 62

-

206 มค. 62 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,200.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง - -
ราคาต่ าสุด

- -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

207 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
ราคาต่ าสุด  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 147/2562

 ลงวันท่ี 6 กพ. 62 -

208 มค. 62
จ้างท่ีปรึกษาพัฒนากลไกการส่งเสริม
สิทธิคนพิการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการรายบุคคล

900,000.00            

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ 
900,000.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างท่ีปรึกษาเลขท่ี 
2/2562 ลว 14 มีค. 62.

-

209 มค. 62
จ้างท่ีปรึกษาโครงการสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติด้านคนพิการ คร้ังท่ี 11 
ประจ าปี 2562

2,900,000.00         

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2,900,000.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างท่ีปรึกษาเลขท่ี 
3/2562 ลว 28 มีค. 62.

-

210 มค. 62
จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย  จ านวน 6 คน

 1,600,000.-
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก       1,500,672.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 4/2562 ลง
วันท่ี 26 ต.ค.61 -

211 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

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 1/2562 ลง
วันท่ี 19 ต.ค.61 -

212 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

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 2/2562 ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2561

-

213 มค. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 1,800.-

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า    1,799.65.- 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
22/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

214 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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
21/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

215 มค. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 10,000.-

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  9,006.19 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
13/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

216 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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
59/2562 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2561

-

217 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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง      เลขท่ี
  60/2562     ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2561

-

218 มค. 62

จ้างจัดงานรับมอบลานตะวันย้ิม             380,000.00

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 66/2562
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2561

-

219 มค. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดสัมมนา "ถวายชุด
ความรู้การจัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ"

 50,000.-

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  
49,813.85 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 30/2562
ลงวันท่ี 28 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

220 มค. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดสัมมนา 
ถวายชุดความรู้
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ

 50,000.-

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านร่วมเจริญ ร้านร่วมเจริญ
50,000.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 101/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-

221 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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 106/2562
ลงวันท่ี 2 มกราคม 
2562 -

222 มค. 62

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

 486,400.-

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง
486,400.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 21/2561
ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561

-

223 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

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 2/2562 ลง
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 -

224 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.-

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 110/2562 -

225 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.-

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 111/2562 -

226 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.-

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 107/2562 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

227 มค. 62
จ้างเหมารถตู้ในการเดินทางไป
ราชการจังหัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คัน

9,000.00               -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายปริญญา  เรืองจาบ 

ราคาเสนอ 9,000.-
นายปริญญา  เรืองจาบ ราคา

เสนอ 9,000.-

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 125/2562 -

228 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.-

ราคาต่ าสุด
- -

229 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

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 121/2562
 ลงวันท่ี 11 ม.ค. 62

-

230 มค. 62
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศเพ่ือใช้
เดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(เพ่ิมเติม)

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

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี122/2562 

 ลงวันท่ี 14 ม.ค. 62
-

231 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

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 123/2562 
เลขท่ี 16 ม.ค. 62

-

232 มค. 62
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศเพ่ือใช้
เดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

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

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 116/2562 

เลขท่ี 16 ม.ค. 62
-

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

4,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ให้เช่าห้องประชุมท่ัวไป  ผู้ให้เช่าห้องประชุมท่ัวไป
ราคาต่ าสุด

- -

234 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

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 129/2562 

เลขท่ี 22 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

235 มค. 62
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี

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

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 128/2562 

เลขท่ี 22 ม.ค. 62
-

236 มค. 62

ซ้ือวัสดุในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การขับเคล่ือนการสร้างศุนย์บริการ
คนพิการ ระดับจังหวัดสู่การบริหาร
จัดการอย่างย่ังยืน

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

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2562   

 ลงวันท่ี 11 ม.ค. 62
-

237 มค. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาปรับอากาศในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(เพ่ิมเติม)

4,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

238 มค. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาปรับอากาศในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

16,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

239 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

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2562 
เลขท่ี 16 ม.ค. 62

-

240 มค. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาปรับอากาศในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี

10,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

241 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

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2562 

เลขท่ี 22 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

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

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

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 40/2562 

เลขท่ี 22 ม.ค. 62
-

243 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

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 108/2562
 ลงวันท่ี 3 ม.ค.62

-

244 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

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 115/2562
 ลงวันท่ี 9 ม.ค.62

-

245 มค. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ืเอพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดสมุทรปราการและ
จังหวัดสมุทรสงคราม

               3,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

246 มค. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาเพ่ือใช้ในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดล าปาง 
จังหวัดตาก และจังหวัดนครสวรรค์

               7,500.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

247 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 ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 130/2562
 ลงวันท่ี 23 ม.ค.62

-

248 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 ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 131/2562
 ลงวันท่ี 23 ม.ค.62

-

249 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ธุรการ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 133/2562

 ลงวันท่ี 28 ม.ค.62
-

250 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

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 134/2562
 ลงวันท่ี 28 ม.ค.62

-

251 มค. 62

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

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ ราคาต่ าสุด

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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

252 มค. 62

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

                   4,000

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 136/2562
 ลงวันท่ี 28 ม.ค.62

-

253 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการผู้เช่ียวชาญ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,600.00               -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นางสาววริษา พวงระย้า นางสาววริษา พวงระย้า

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 137/2562
 ลงวันท่ี 28 ม.ค.62

-

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

                   3,510
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 138/2562

 ลงวันท่ี 28 ม.ค.62
-

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

                   4,110
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์ ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 139/2562

 ลงวันท่ี 28 ม.ค.62
-

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

10,886 -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 141/2562

 ลงวันท่ี 31 ม.ค.62
-

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

9,256.88               
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 142/2562

 ลงวันท่ี 31 ม.ค.62
-

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

15,000.00                 

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาววันวิสาห์ หวันตะหา นางสาววันวิสาห์ หวันตะหา ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

33/2562 ลงวันท่ี 5 ต.ค.61
-

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

15,000.00                 

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาอรทัย  ศิริพฤกษ์ นางสาอรทัย  ศิริพฤกษ์ ราคาต่ าสุด
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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

260 มค. 62

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

15,000.00

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวณัฐกฤตา สงวนวงษ์ นางสาวณัฐกฤตา สงวนวงษ์ ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
34/2562 ลงวันท่ี 5 ต.ค.61

-

261 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 ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
31/2562 ลงวันท่ี 5 ต.ค.61

-

262 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 ราคาต่ าสุด

ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
32/2562 ลงวันท่ี 5 ต.ค.61

-

263 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านงานควบคุมภายในข้อ
ร้องเรียน และงานบริจาค ประจ าเดือน 
มกราคม 2562

15,000.00                 

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวอังค์วรา  อรุณเนตร นางสาวอังค์วรา  อรุณเนตร ราคาต่ าสุด ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
83/2562 ลงวันท่ี 12 ต.ค.

61
-

264 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านการเงินในงบประมาณ 
ประจ าเดือน มกราคม 2562

15,000.00                 

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวน าพา  ศิริจันทร์ นางสาวน าพา  ศิริจันทร์ ราคาต่ าสุด ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
85/2562 ลงวันท่ี 12 ต.ค.

61
-

265 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านการเงินนอกงบประมาณ 
ประจ าเดือน มกราคม 2562

15,000.00                 

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวเกษมศรี บัวทอง นางสาวเกษมศรี บัวทอง ราคาต่ าสุด 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

266 มค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการสร้างระบบการ
ดูแลและจัดสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการ
 ประจ าเดือน มกราคม 2562

15,000.00                 

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายอภิเชษฐ์ นันทพรพงษ์ นายอภิเชษฐ์ นันทพรพงษ์ ราคาต่ าสุด ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
84/2562 ลงวันท่ี 12 ต.ค.

61
-

267 มค. 62

จัดซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัด
สวัสดิการงานคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ
คนพิการในสถาบัน

9,450.00                   

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท กรีนเวิลด์ 

แมนูแฟคทอร่ี จ ากัด
บริษัท กรีนเวิลด์ 

แมนูแฟคทอร่ี จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2562 

ลว. 18 มค. 62
-

268 มค. 62

จัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการระบบการจัดสวัสดิการงาน
คุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการใน
สถาบัน

4,044.60                   

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 37/2562 

ลว. 18 มค. 62
-

269 มค. 62

จัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง “เทคนิคการคุ้มครองและ
พัฒนาศักยภาพคนพิการและบุคคลออทิ
สติกโดยวิธีนวดสัมผัส 8 จุด”

5,435.60                   

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 41/2562 

ลว. 23 มค. 62
-

270 มค. 62

จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เทคนิคการ
คุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการและ
บุคคลออทิสติกโดยวิธีนวดสัมผัส 8 จุด”

5,850.00                   

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด ร้านพาวเวอร์ เทรด ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 42/2562 
ลว. 23 มค. 62

-

271 กพ. 62

จัดซ้ือกระเป่าใส่เอกสารในการประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับท่ี 
3 พ.ศ. 2560-2564 และแผนท่ี
เก่ียวข้อง สู่การปฏิบัติ

20,880.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านพาวเวอร์ เทรด
ร้านพาวเวอร์ เทรด 20,880.-

 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2562 
ลว. 14 กพ. 62

-

272 กพ. 62 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 20,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจ ร้านรุ่งเรืองกิจ 18,821.- บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2562 

ลว. 14 กพ. 62
-

273 กพ. 62 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม 15,000.00 - เฉพาะเจาะจง ลี โอ ซ่า ลี โอ ซ่า 14,926.50 บาท
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 151/2562
 ลว. 14 กพ. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

274 กพ. 62
จัดซ้ือของท่ีระลึกในการเดินทางไป
ราชการ ณ ประเทศญ่ีปุ่น

10,000.00 - เฉพาะเจาะจง - -
ราคาต่ าสุด

- -

275 กพ. 62 จ้างท าตรายาง 3,000.00 - เฉพาะเจาะจง สากลตรายาง สากลตรายาง 1,968.80 บาท
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 159/2562
 ลว. 20 กพ. 62

-

276 กพ. 62

จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุ
รภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คร้ังท่ี 
1/2562

23,000.00 - เฉพาะเจาะจง สปีดกอปป้ี สปีดกอปป้ี 23,000.- บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 174/2562
 ลว. 26 กพ. 62

-

277 กพ. 62
รายการค่าเช่าสถานท่ี
เพ่ือจัดเก็บเอกสารของกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน

216,000.00            

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์  นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์

216,000.- บาท
ราคาต่ าสุด  ใบส่ังซ้ือ/

ส่ังจ้างเลขท่ี 2/2562 ลง
วันท่ี 5 ตค.61

-

278 กพ. 62
จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย  จ านวน 6 คน

 1,600,000.-
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก 1,500,672.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 4/2562 ลง
วันท่ี 26 ต.ค.61 -

279 กพ. 62
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

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 1/2562 ลง
วันท่ี 19 ต.ค.61 -

280 กพ. 62

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารฟ้ืนฟูและ
พัฒนา สถานคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัด
นนทบุรี

 25,000,000.-

-

 วิธี e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เค. 
สถาปัตย์

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

บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 2/2562 ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2561

-

281 กพ. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 1,800.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า    1,799.65.- 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
22/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

282 กพ. 62

จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนด
แนวทางและการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพ  คนพิการและศูนย์
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 9,000.-

-

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
21/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

283 กพ. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 10,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  9,006.19 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
13/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

284 กพ. 62
จ้างปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับ      คนพิการในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

 180000.-

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟืองทอง 55  

ทรานสปอร์ต จ ากัด
บริษัท เฟืองทอง 55 ทราน

สปอร์ต จ ากัด    180,000.- 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
59/2562 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2561

-

285 กพ. 62
จ้างเอกชนด าเนินการจัดงาน "BIKE 
FOR อุ่นไอรักส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแล"

 500000.-

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด จ ากัด บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด      จ ากัด 

         499,995.- บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง      เลขท่ี

  60/2562     ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2561

-

286 กพ. 62

จ้างจัดงานรับมอบลานตะวันย้ิม             380,000.00

-

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 66/2562
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2561

-

287 กพ. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดสัมมนา "ถวายชุด
ความรู้การจัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ"

 50,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  
49,813.85 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 30/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-
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หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

288 กพ. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดสัมมนา 
ถวายชุดความรู้
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ

 50,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร่วมเจริญ ร้านร่วมเจริญ
50,000.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 101/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-

289 กพ. 62

จ้างเปิดตัวศาสนสถานเช่ือมบุญ 
เก้ือหนุนคนพิการ
และผู้สูงอายุ พร้อมปล่อยขบวนรถ
ไหว้พระ 9 วัด
เช่ือมบุญ เก้ือหนุนคนพิการและ
ผู้สูงอายุ

 500000.-

-

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 106/2562
ลงวันท่ี 2 มกราคม 
2562 -

290 กพ. 62

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

 486,400.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง
486,400.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 21/2561
ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561

-

291 กพ. 62
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4
 รายการ

 1,331,200.-

-
 วิธี e-bidding บริษัท คอมพิวเตอร์โปร

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

บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 2/2562 วันท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2562 -

292 กพ. 62
จัดซ้ือ (วัสดุส านักงานของศูนย์บริการ
ฯ) ณ ศูนย์
บริการคนพิการกรุงเทพฯ

30,000.-

-
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง

29,960.- บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี

49/2562
ลงวันท่ี 15 ก.พ .2562

-

293 กพ. 62

จ้างติดตามประเมินผลองค์กรด้านคน
พิการ 
ในระบบ Coaching ประจ าปี 2562

500,000.-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างจัดท ารายงาน
ขอจ้าง

 - ราคาต่ าสุด  -

-

294 กพ. 62
จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 130,000.-

-
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจ ร้านรุ่งเรืองกิจ

128,000.- บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 50/2562 

ลงวันท่ี 1 มีค. 2562 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

295 กพ. 62

จ้างจัดกิจกรรมการลงนามบันทึก
ความร่วมมือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน
ชุมชน โดยการ
จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป และ
สนับสนุน
การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 
และ
มาตรา 35

500,000.-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ 
พลัส จ ากัด

498,620.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 164/2562
วันท่ี 22 ก.พ.62

-

296 กพ. 62
ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 33 รายการ

500,000.00            - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ราคาเสนอ
 499,743.50

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ราคาเสนอ 
499,743.50

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ 31/2562 -

297 กพ. 62
จ้ำงจัดท ำป้ำยช่ือ ต ำแหน่ง ผู้บริหำร 
และป้ำยกลุ่มส่ือสำรองค์กร

             39,500.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 39,483.-

บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 39,483.-

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 113/2562 -

298 กพ. 62
จ้ำงซ่อมแซมพ้ืน และร้ือถอนตู้เก็บ
เอกสำร

167,500.00            - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็น
เตอร์ ซัพพลาย จ ากัด 

167,463.56

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด 167,463.56

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 109/2562 -

299 กพ. 62 จ้ำงซ่อมแซมห้องน้ ำอธิบดี              56,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด ราคาเสนอ 55,961.-

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

ราคาเสนอ 55,961.-

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 127/2562 -

300 กพ. 62 จ้ำงเหมำรถตู้ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรจังหวัดลพบุรี จ ำนวน 1 คัน

5,400.00               - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา  เรืองจาบ 
ราคาเสนอ 5,400.-

นายปริญญา  เรืองจาบ ราคา
เสนอ 5,400.-

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 145/2562 -

301 กพ. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ส าหรับเติมรถตู้จ้างเหมารถตู้ในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดลพบุรี

2,500.00               - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิงท่ัวไป ราคาเสนอ 

2,500.-

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป ราคาเสนอ 2,500.-

ราคาต่ าสุด

- -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

302 กพ. 62
จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมค่ำธรรมเนียม
ผ่ำนทำงพิเศษเพ่ือใช้ในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรจังหวัดพิษณุโลก

14,400.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะ
กิจ ทัวร์ ราคาเสนอ 

14,400.-

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์ ราคาเสนอ 14,400.-

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 140/2562 -

303 กพ. 62
จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง
เพ่ือใช้ในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จังหวัดรำชบุรี

3,300.00               - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา  เรืองจาบ 
ราคาเสนอ 3,300.-

นายปริญญา  เรืองจาบ ราคา
เสนอ 3,300.-

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 144/2562 -

304 กพ. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือจัดประชุมหารือ เร่ือง "การ
เตรียมความพร้อมการขับเคล่ือน 
Smile City For All จังหวัดขอนแก่น"

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

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 146/2562
 ลงวันท่ี 5 ก.พ. 62

-

305 กพ. 62

จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรบูรณำ
กำรระบบกำรส่งเสริมอำชีพและกำรมี
งำนท ำของคนพิกำร คร้ังท่ี 2/2562

               9,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจัด

จ้าง 7,200.-บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 148/2562
 ลงวันท่ี 7 ก.พ. 62

-

306 กพ. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจของผู้น าองค์กรคนพิการท่ัว
ประเทศ

42,750.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจัด

จ้าง 42,750.-บาท

ราคาต่ าสุด
ใบสัง่จ้างเลขท่ี 152/2562

 ลงวันท่ี 14 ก.พ. 62
-

307 กพ. 62
จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม 
"เตรียมความพร้อมองอ์กรในการ
ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร" รุ่นท่ี 2

8,250.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจัด

จ้าง 5,350.-บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 153/2562

 ลงวันท่ี 15 ก.พ. 62
-

308 กพ. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืนในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี 
จ านวน 1 คัน

7,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ
นายปริญญา เร่ืองจาบ วงเงิน
ในการจัดจ้าง 7,200.-บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 167/2562

 ลงวันท่ี 22 ก.พ. 62
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

309 กพ. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาปรับอากาศในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือจัดประชุมหารือ เร่ือง "การ
เตรียมความพร้อมการขับเคล่ือน 
Smile City For All จังหวัดขอนแก่น"

10,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

310 กพ. 62
ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการอบรม 
"เตรียมความพร้อมองอ์กรในการ
ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร" รุ่นท่ี 2

               7,500.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซลูวิค จ ากัด
บริษัท โซลูวิค จ ากัด วงเงิน
ในการจัดซ้ือ 7,500 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 47/2562  

 ลงวันท่ี 15 ก.พ. 62
-

311 กพ. 62
ซ้ือวัสดุประกอบการอบรม "เตรียม
ความพร้อมองอ์กรในการตรวจ
ประเมินมาตรฐานองค์กร"   รุ่นท่ี 2

               7,450.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง
ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง วงเงินใน
การจัดซ้ือ 7,450.-บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 48/2562   

 ลงวันท่ี 15 ก.พ. 62
-

312 กพ. 62
ซ้ือวัสดุในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้น า
องค์กรคนพิการท่ัวประเทศ

             30,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท วัฒนากร     เทรด

ด้ิง 1980 จ ากัด

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
1980 จ ากัดวงเงินในการ
จัดซ้ือ 8,661.65 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2562   

 ลงวันท่ี 14 ก.พ. 62
-

313 กพ. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารเพ่ือใช้ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของผู้น าองค์กรคนพิการ
ท่ัวประเทศ

             42,750.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 
วงเงินในการซ้ือ 42,750.- 

บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2562  

 ลงวันท่ี 14 มี.ค. 62
-

314 กพ. 62

จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้
ส าหรับเดินทางไปราชการจังหวัด
ภูเก็ตและจังหวัดระนอง

12,600.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล
ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล วงเงินท่ี

จ้าง 12,600.-บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 132/2562

 ลงวันท่ี 24 ก.พ. 62
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

315 กพ. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนอง

9,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

316 กพ. 62

จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติสังคม
เพ่ือคนพิการ 'More Love, Less 
Violence เพ่ิมรักลดความรุนแรง"

397,315.00            

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ 
พลัส จ ากัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ 
พลัส จ ากัด

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 150/2562
วันท่ี 13 ก.พ.62 -

317 กพ. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปี 2562 (คนท่ี 2)

112,500.00            

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนา
พันธ์ุ

นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนาพันธ์ุ ราคาต่ าสุด ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 
99/2562 ลว. 12 กพ. 62

-

318 กพ. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮล-6816 กทม.

26,036.15             

-  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 158/2562
วันท่ี 18 กพ. 62

-

319 กพ. 62

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

               3,500.00

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายวรินทร สร้อยสุข นายวรินทร สร้อยสุข ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 162/2562
วันท่ี 21 กพ. 62

-

320 กพ. 62
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 2
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,810.00               

-  วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง

เลขท่ี 165/2562
วันท่ี 22 กพ. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

321 กพ. 62

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

4,000

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายศักด์ิชัย พลเย่ียม นายศักด์ิชัย พลเย่ียม ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 163/2562
วันท่ี 21 กพ. 62

-

322 กพ. 62
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 3
 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

3,810.00               

-  วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง

เลขท่ี 166/2562
วันท่ี 22 กพ. 62

-

323 กพ. 62

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

4,500

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 169/2562
วันท่ี 22 กพ. 62 -

324 กพ. 62

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

4,500

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 170/2562
วันท่ี 22 กพ. 62 -

325 กพ. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปี 2562 (คนท่ี 2)
 ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

1,500.00               

-  วิธีเฉพาะเจาะจง

นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนา
พันธ์ุ

นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนาพันธ์ุ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 171/2562
วันท่ี 26 กพ. 62 -

326 กพ. 62

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

                   2,000

- โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

นางสาวจุลินทิพย์ แก้วไกร
สอน

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 172/2562
 ลงวันท่ี 26 กพ. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

327 กพ. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ธุรการ (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

                   4,500

- โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 173/2562

 ลงวันท่ี 26 กพ. 62
-

328 มีค. 62
จ้างติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของ พก. ประจ าปี 2562

500,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
นายจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร 

500,000.- บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 210/2562
 ลว. 2 เมย. 62

-

329 มีค. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะท างานพิจารณากล่ันกรอง
งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
คร้ังท่ี 2/2562

6,000.00 - เฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์ กิจทวีทรัพย์ 6,000.- บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 211/2562
 ลว. 2 เมย. 62

-

330 มีค. 62
รายการค่าเช่าสถานท่ี
เพ่ือจัดเก็บเอกสารของกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน

216,000.00            
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์  นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์
216,000.- บาท

ราคาต่ าสุด  ใบส่ังซ้ือ/
ส่ังจ้างเลขท่ี 2/2562 ลง

วันท่ี 5 ตค.61
-

331 มีค. 62

รายการจัดซ้ือตรายาง 3,000.00               

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสากล
ตรายาง 

และการพิมพ์

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสากลตรา
ยาง 

และการพิมพ์
3,000.- บาท

ราคาต่ าสุด  ใบส่ังซ้ือ/
ส่ังจ้างเลขท่ี 159/2562 

ลงวันท่ี 20 กพ.62 -

332 มีค. 62
รายการจัดซ้ือวัสุดอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
การท ากิจกรรม 5 ส ของกยผ.

10,000.00             
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านเพ่ิมพูน  ร้านเพ่ิมพูน 
9,965.- บาท

ราคาต่ าสุด  ใบส่ังซ้ือ/
ส่ังจ้างเลขท่ี 66/2562 ลง

วันท่ี 25 มีค.62
-

333 มีค. 62
จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย       จ านวน 6 คน

 1,600,000.-  1,500,672.-  วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก       1,500,672.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 4/2562 ลง
วันท่ี 26 ต.ค.61 -

334 มีค. 62
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 8 
เคร่ือง

 800,000.-  780,000.-  วิธี e-bidding บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จ ากัด

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์จี จ ากัด                
748,800.- บาท

ราคาต่ าสุด 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

335 มีค. 62

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

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 2/2562 ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2561

-

336 มีค. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 1,800.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า    1,799.65.- 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
22/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

337 มีค. 62

จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนด
แนวทางและการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพ  คนพิการและศูนย์
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 9,000.-

-

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
21/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

338 มีค. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 10,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  9,006.19 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
13/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

339 มีค. 62
จ้างปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับ      คนพิการในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

 180000.-

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟืองทอง 55  

ทรานสปอร์ต จ ากัด
บริษัท เฟืองทอง 55 ทราน

สปอร์ต จ ากัด    180,000.- 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
59/2562 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2561

-

340 มีค. 62
จ้างเอกชนด าเนินการจัดงาน "BIKE 
FOR อุ่นไอรักส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแล"

 500000.-

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด จ ากัด บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด      จ ากัด 

         499,995.- บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง      เลขท่ี

  60/2562     ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2561

-
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หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

341 มีค. 62

จ้างจัดงานรับมอบลานตะวันย้ิม             380,000.00

-

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 66/2562
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2561

-

342 มีค. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดสัมมนา "ถวายชุด
ความรู้การจัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ"

 50,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  
49,813.85 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 30/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-

343 มีค. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดสัมมนา 
ถวายชุดความรู้
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ

 50,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร่วมเจริญ ร้านร่วมเจริญ
50,000.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 101/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-

344 มีค. 62

จ้างเปิดตัวศาสนสถานเช่ือมบุญ 
เก้ือหนุนคนพิการ
และผู้สูงอายุ พร้อมปล่อยขบวนรถ
ไหว้พระ 9 วัด
เช่ือมบุญ เก้ือหนุนคนพิการและ
ผู้สูงอายุ

 500000.-

-

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 106/2562
ลงวันท่ี 2 มกราคม 
2562 -

345 มีค. 62

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

 486,400.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง
486,400.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 21/2561
ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561

-

346 มีค. 62
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4
 รายการ

 1,331,200.-

-
 วิธี e-bidding บริษัท คอมพิวเตอร์โปร

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

บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 2/2562 วันท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2562 -

347 มีค. 62
จัดซ้ือ (วัสดุส านักงานของศูนย์บริการ
ฯ) ณ ศูนย์
บริการคนพิการกรุงเทพฯ

30,000.-

-
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง

29,960.- บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี

49/2562
ลงวันท่ี 15 ก.พ .2562

-
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

348 มีค. 62

จ้างติดตามประเมินผลองค์กรด้านคน
พิการ 
ในระบบ Coaching ประจ าปี 2562

500,000.-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระชัย 
วีระฉันทะชาติ

นายวีระชัย 
วีระฉันทะชาติ
500,000.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้าง
เลขท่ี 6/2562

วันท่ี 14 มี.ค.2562 -

349 มีค. 62
จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 130,000.-

-
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจ ร้านรุ่งเรืองกิจ

128,000.- บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ

เลขท่ี 50/2562
วันท่ี 1 มี.ค.2562

-

350 มีค. 62

จ้างจัดกิจกรรมการลงนามบันทึก
ความร่วมมือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน
ชุมชน โดยการ
จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป และ
สนับสนุน
การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 
และ
มาตรา 35

500,000.-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ 
พลัส จ ากัด

498,620.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 164/2562

วันท่ี 22 ก.พ.2562

-

351 มีค. 62
จ้าง "ประเมินความรู้และทักษะการ
ประเมินล่าม
ภาษามือชุมชน ประจ าปี 2562"

500,000.-

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างเชิญ

เสนอราคา
 - ราคาต่ าสุด  -

-

352 มีค. 62

จ้างเอกชนด าเนินการตรวจประเมิน
มาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใด
ท่ีให้บริการ
แก่คนพิการรายใหม่ ประจ าปี 2562

2,000,000.-  1,980,000.- โดยวิธี e-bidding อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่
เชิญชวน

  - ราคาต่ าสุด  -

-

353 มีค. 62
จ้างเหมารถตู้และค่าผ่านทางพิเศษใน
การเดินทางไปราชการจังหวัดราชบุรี 
จ านวน 1 คัน

5,400.00               -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายปริญญา  เรืองจาบ 

ราคาเสนอ 5,400.-
นายปริญญา  เรืองจาบ ราคา

เสนอ 5,400.-

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 168/2562 -
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กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

354 มีค. 62
ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ส ำหรับเติมรถตู้จ้ำงเหมำในกำร
เดินทำงไปรำชกำร จังหวัดรำชบุรี

2,500.00               -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิงท่ัวไป ราคาเสนอ 

2,500.-

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป ราคาเสนอ 2,500.-

ราคาต่ าสุด
- -

355 มีค. 62

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับห้องประชุม 
อาคาร 60 ปี ช้ัน 3 กรม
ประชาสงเคราะห์ พร้อมปรับปรุง
ห้องประชุม

9,100,000.00         -

ด้วยวิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Bidding : e - 

bidding)

อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

ราคาต่ าสุด

อยู่ระหว่างด าเนินการ -

356 มีค. 62

จ้างท าป้ายไวนิลในการจัดงานแสดง
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
Zero Tolerance ของผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี พก.

2,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิมา 

อิงค์(ไทยแลนด์)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด    ศศิมา 
อิงค์(ไทยแลนด์) วงเงินใน

การจ้าง 1,618.38

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 179/2562 
 ลงวันท่ี 1 มี.ค.62

-

357 มีค. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานแสดง
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
Zero Tolerance ของผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี พก.

500.00                 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 

1980 จ ากัด

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
1980 จ ากัด วงเงินในการ

จัดซ้ือ 454.75 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 51/2562  
ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562

-

358 มีค. 62
จ้างจัดท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานดูแลคนพิการ"

5,200.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 

4,173.-บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 190/2562

 ลงวันท่ี 21 มี.ค.62
-

359 มีค. 62

จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง
เพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานดูแล
คนพิการ"

15,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ
นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน

ในการจ้าง 12,500 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 202/2562

 ลงวันท่ี 25 มี.ค.62
-
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รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

360 มีค. 62

จ้างท าเอกสารจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง "การเตรียมความ
พร้อมผู้น าองค์กรคนพิการและ
เครือข่ายด้านคนพิการเพ่ือเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ"

             17,800.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร่วมเจริญ
ร้านร่วมเจริญ วงเงินในการ

จ้าง 17,800.-บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 201/2562
 ลงวันท่ี 25 มี.ค.62

-

361 มีค. 62
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
สงขลา

               7,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายทีระพงษ์ บุตรมิตร
นายทีระพงษ์ บุตรมิตร 

วงเงินในการซ้ือ 6,800.-บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 180/2562 

  ลงวันท่ี 1 มี.ค. 62
-

362 มีค. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม 
หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนราสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์เชียวชาญ
ด้านคนพิการ รุ่นท่ี 1

             30,400.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 

30,332.36บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 197/2562 

  ลงวันท่ี 22 มี.ค. 62
-

363 มีค. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการบูรณาการระบบการ
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าของ
คนพิการ คร้ังท่ี 3/2562

9,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 

6,741 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 212/2562 
  ลงวันท่ี 22 มี.ค. 63

-

364 มีค. 62 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A3 100,000.00            -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง
ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง วงเงินใน

การซ้ือ 99,400
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 56/2562  

 ลงวันท่ี 15 มี.ค. 62
-

365 มีค. 62
ซ้ือวัสดุในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
 "การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ดูแลคนพิการ"

               8,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทวัฒนา เทรดด้ิง 1980

 จ ากัด

บริษัทวัฒนา เทรดด้ิง 1980 
จ ากัด วงเงินในการจัดซ้ือ 

7,852.73

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2562  

 ลงวันท่ี 21 มี.ค. 62
-

366 มีค. 62
ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร ในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานดูแลคนพิการ"

               7,800.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในการจัดซ้ือ 7,800.-
บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 58/2562  

 ลงวันท่ี 21 มี.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

367 มีค. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
 เร่ือง "การเตรียมความพร้อมผู้น า
องค์กรคนพิการและเครือข่ายด้านคน
พิการเพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ"

             17,800.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทวัฒนา เทรดด้ิง 1980

 จ ากัด

บริษัทวัฒนา เทรดด้ิง 1980 
จ ากัด วงเงินในการจัดซ้ือ 

15,207.91 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/2562  
 ลงวันท่ี 22 มี.ค. 62

-

368 มีค. 62

ซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสารเพ่ือใช้ใน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
"การเตรียมความพร้อมผู้น าองค์กร
คนพิการและเครือข่ายด้านคนพิการ
เพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ"

             26,700.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในการจัดซ้ือ 26,700.-
บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 64/2562  
 ลงวันท่ี 22 มี.ค. 62

-

369 มีค. 62

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับเติมรถตู้
จ้างเหมาส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การ
เตรียมความพร้อมผู้น าองค์กรคน
พิการและเครือข่ายด้านคนพิการเพ่ือ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ"

               5,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

370 มีค. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารนการอบรม 
หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนราสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์เชียวชาญ
ด้านคนพิการ รุ่นท่ี 1

             22,800.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 
วงเงินในการซ้ือ 22,800.-

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/2562  

ลงวันท่ี 22 มี.ค. 62
-

371 มีค. 62

ซ้ือวัสดุในการอบรม หลักสูตร
อาสาสมัครพัฒนราสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์เชียวชาญด้านคน
พิการ รุ่นท่ี 1

             28,880.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทวัฒนา เทรดด้ิง 1980

 จ ากัด

บริษัทวัฒนา เทรดด้ิง 1980 
จ ากัด วงเงินในการจัดซ้ือ 

28,768.02

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 60/2562  

ลงวันท่ี 22 มี.ค. 62
-

372 มีค. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ จ านวน 1 คันเพ่ือใช้ส าหรับ
เดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี

12,600.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล
ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล วงเงินท่ี

จ้าง 12,600.-บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 183/2562

 ลงวันท่ี 13 มี.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

373 มีค. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ เพ่ือใช้ส าหรับเดินทางไป
ราชการจังหวัดชลบุรี

             10,800.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล
ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล วงเงินท่ี

จ้าง 10,800.-บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 198/2562

 ลงวันท่ี 22 มี.ค. 63
-

374 มีค. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ เพ่ือใช้ส าหรับเดินทางไป
ราชการจังหวัดขอนแก่น

             16,200.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล
ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล วงเงินท่ี

จ้าง 16,200.-บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 206/2562

 ลงวันท่ี 22 มี.ค. 64
-

375 มีค. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ เพ่ือใช้ส าหรับเดินทางไป
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

12,600.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล
ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล วงเงินท่ี

จ้าง 12,600.-บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 199/2562

 ลงวันท่ี 22 มี.ค. 62
-

376 มีค. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี

7,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

377 มีค. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี

               2,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

378 มีค. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น

               6,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

379 มีค. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาในการ
เดินทางไปราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

             12,600.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

380 มีค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 (คนท่ี 5)

             90,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาณี ผ่องอ าไพ นางสาววิภาณี ผ่องอ าไพ

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 101/2562
 ลว. 21 มีค. 62

-

381 มีค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานท่ัวไปปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 (คนท่ี 2) ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

               4,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนา

พันธ์ุ
นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนาพันธ์ุ

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 191/2562
 ลว. 21 มีค. 62

-

382 มีค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานท่ัวไปปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 (คนท่ี 3) ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

               4,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณพร สนศิริ นางสาววรรณพร สนศิริ

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 192/2562
 ลว. 21 มีค. 62

-

383 มีค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ
งานท่ัวไปปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 (คนท่ี 4) ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

               4,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยศ พรหมธิรักษ์ นายชัยยศ พรหมธิรักษ์

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 193/2562
 ลว. 21 มีค. 62

-

384 มีค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ธุรการปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม
อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 (ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม)

               4,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง นายสุทธิพงษ์ จงใจกลาง

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 194/2562
 ลว. 21 มีค. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

385 มีค. 62

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

               2,520.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรินทร สร้อยสุข นายวรินทร สร้อยสุข

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 195/2562
 ลว. 21 มีค. 62

-

386 มีค. 62

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

               4,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักด์ิชัย พลเย่ียม นายศักด์ิชัย พลเย่ียม

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 196/2562
 ลว. 21 มีค. 62

-

387 มีค. 62

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยด าเนินงานกลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคลและจัดท างบประมาณด้านการ
บริหารบุคคล

             90,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวธัญชนก ประสงค์

บัณฑิต
นางสาวธัญชนก ประสงค์

บัณฑิต

ราคาต่ าสุด
ข้อตกลงการจ้างเลขท่ี 

102/2562 ลว. 25 มีค. 62
-

388 มีค. 62
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 2
 ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

               2,860.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนุสรัตน์ กอบัว นางสาวนุสรัตน์ กอบัว
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 203/2562
 ลว. 25 มีค. 62

-

389 มีค. 62
จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญ คนท่ี 3
 ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

               2,860.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุมล ศิลโรจน์ นางสาวสุมล ศิลโรจน์
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 204/2562
 ลว. 25 มีค. 62

-

390 เมย. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรมเตรียมความพร้อมองค์กร
ในการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร
 รุ่นท่ี 3

12,600.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ืยม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในการจัดซ้ือ 12,600 
บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 75/2562   ลงวันท่ี 

26 เม.ย.62
-

391 เมย. 62
ซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการอบรมเตรียมความ
พร้อมองค์กรในการตรวจประเมิน
มาตรฐานองค์กร รุ่นท่ี 3

21,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 

1980 จ ากัด

 บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
1980 จ ากัด วงเงินในการ
จัดซ้ือ 20,853.23 บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 76/2562   ลงวันท่ี 

26 เม.ย.62
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

392 เมย. 62
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดนครราชสีมา

               5,400.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ

นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 5,400.-บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 217/2562   ลงวันท่ี

 25 เม.ย. 62
-

393 เมย. 62
จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม
เตรียมความพร้อมองค์กรในการตรวจ
ประเมินมาตรฐานองค์กร รุ่นท่ี 3

10,080.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 
9,077.88บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 223/2562   ลงวันท่ี

 26 เม.ย. 62
-

394 เมย. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี

8,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง - -

ราคาต่ าสุด

- -

395 เมย. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดลพบุรี

               3,500.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง - -

ราคาต่ าสุด

- -

396 เมย. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ  เพ่ือใช้ส าหรับเดินทางไป
ราชการจังหวัดลพบุรี

             10,800.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล
ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล วงเงินใน

การจ้าง 10800.-บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 213/2562 ลงวันท่ี

11 เม.ย. 62
-

397 เมย. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ  เพ่ือใช้ส าหรับเดินทางไป
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี

             12,600.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล
ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล วงเงินใน

การจ้าง 12,600.-บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 225/2562 ลงวันท่ี 

26 เม.ย. 62
-

398 เมย. 62 ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน 36,500                    -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ธนสาร เทรดด้ิง จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 36,149.95 บาท

บริษัท ธนสาร เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 36,149.95 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ 70/2562 -

399 เมย. 62 ค่าจ้างท าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 9,100                     -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิมา อิงค์ 
(ไทยแลนด์) ราคาท่ีเสนอ 
9,095 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิมา อิงค์ 
(ไทยแลนด์) ราคาท่ีเสนอ 
9,095 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 216/2562 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

400 เมย. 62 ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟต์ 32,700                    -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 32,635 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
32,635 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 226/2562 -

401 เมย. 62 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 7,700                     -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 7,597 บาท

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 7,597 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 227/2562 -

402 เมย. 62
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 16 
รายการ

            500,000.00
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง       
499,422.50 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 74/2562 
ลงวันท่ี 22 เมษายน 2562 -

403 เมย. 62
จ้างซ่อมแซมกุญแจประตูอลูมิเนียม
บานสวิง

               2,800.00
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
2,782.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 220/2562
 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2562 -

404 เมย. 62
จ้างพ่นยาฆ่าเช้ือโรค อาคาร 60 ปี 
กรมประชาสงเคราะห์

             27,000.00
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
26,750.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 218/2562
 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2562 -

405 เมย. 62
จ้างซ่อมแซมสีห้องควบคุมไฟฟ้า 
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

             35,500.00
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
34,882.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 222/2562
 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2562 -

406 เมย. 62
จ้างซ่อมแซมตู้บ้ิวอิน กลุ่มการคลัง              38,600.00

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
38,520.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 219/2562
 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2562 -

407 เมย. 62
จ้างล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ

             92,000.00
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด ร้านเค แอนด์ ที เทรด 
91,050.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 219/2562
 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2562 -

408 เมย. 62
จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานกอง
ยุทธศาสตร์และแผนและห้อง
ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

            323,600.00
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
323,573.35.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 215/2562
 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2562 -

409 เมย. 62
จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 90 รายการ             100,000.00

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ 99,852.40

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 244/2562
 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 
2562

-
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410 เมย. 62
จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย       จ านวน 6 คน

 1,600,000.-
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก       1,500,672.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 4/2562 ลง
วันท่ี 26 ต.ค.61 -

411 เมย. 62
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

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 1/2562 ลง
วันท่ี 19 ต.ค.61 -

412 เมย. 62

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารฟ้ืนฟูและ
พัฒนา สถานคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัด
นนทบุรี

 25,000,000.-

-

 วิธี e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เค. 
สถาปัตย์

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

บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 2/2562 ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2561

-

413 เมย. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 1,800.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า    1,799.65.- 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
22/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

414 เมย. 62

จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนด
แนวทางและการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพ  คนพิการและศูนย์
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 9,000.-

-

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
21/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

415 เมย. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 10,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  9,006.19 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
13/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-
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416 เมย. 62
จ้างปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับ      คนพิการในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

 180000.-
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟืองทอง 55  
ทรานสปอร์ต จ ากัด

บริษัท เฟืองทอง 55 ทราน
สปอร์ต จ ากัด    180,000.- 

บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
59/2562 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2561

-

417 เมย. 62
จ้างเอกชนด าเนินการจัดงาน "BIKE 
FOR อุ่นไอรักส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแล"

 500000.-
-

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง      เลขท่ี
  60/2562     ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2561

-

418 เมย. 62

จ้างจัดงานรับมอบลานตะวันย้ิม             380,000.00

-

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 66/2562
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2561

-

419 เมย. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดสัมมนา "ถวายชุด
ความรู้การจัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ"

 50,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  
49,813.85 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 30/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-

420 เมย. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดสัมมนา 
ถวายชุดความรู้
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ

 50,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร่วมเจริญ ร้านร่วมเจริญ
50,000.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 101/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-

421 เมย. 62

จ้างเปิดตัวศาสนสถานเช่ือมบุญ 
เก้ือหนุนคนพิการ
และผู้สูงอายุ พร้อมปล่อยขบวนรถ
ไหว้พระ 9 วัด
เช่ือมบุญ เก้ือหนุนคนพิการและ
ผู้สูงอายุ

 500000.-

-

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 106/2562
ลงวันท่ี 2 มกราคม 
2562 -

422 เมย. 62

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

 486,400.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง
486,400.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 21/2561
ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561

-
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423 เมย. 62
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4
 รายการ

 1,331,200.-
-

 วิธี e-bidding บริษัท คอมพิวเตอร์โปร
ดักส์ยูไนเต็ด จ ากัด

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

บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 2/2562 วันท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2562 -

424 เมย. 62
จัดซ้ือ (วัสดุส านักงานของศูนย์บริการ
ฯ) ณ ศูนย์
บริการคนพิการกรุงเทพฯ

30,000.-
-

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง
29,960.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี
49/2562

ลงวันท่ี 15 ก.พ .2562
-

425 เมย. 62

จ้างติดตามประเมินผลองค์กรด้านคน
พิการ 
ในระบบ Coaching ประจ าปี 2562

500,000.-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระชัย 
วีระฉันทะชาติ

นายวีระชัย 
วีระฉันทะชาติ
500,000.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้าง
เลขท่ี 6/2562

วันท่ี 14 มี.ค.2562 -

426 เมย. 62
จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 130,000.-

-
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจ ร้านรุ่งเรืองกิจ

128,000.- บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ

เลขท่ี 50/2562
วันท่ี 1 มี.ค.2562

-

427 เมย. 62

จ้างจัดกิจกรรมการลงนามบันทึก
ความร่วมมือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน
ชุมชน โดยการ
จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป และ
สนับสนุน
การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 
และ
มาตรา 35

500,000.-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ 
พลัส จ ากัด

498,620.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 164/2562

วันท่ี 22 ก.พ.2562

-

428 เมย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮต-7595 กทม.

             19,265.35
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 228/2562

วันท่ี 29 เมย. 2562
-

429 เมย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน อฐ-4936 กทม.

               1,886.95
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 229/2562

วันท่ี 29 เมย. 2562
-
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เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

430 เมย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฌอ-2328 กทม.

             17,095.93
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 230/2562

วันท่ี 29 เมย. 2562
-

431 เมย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮล-6814 กทม.

               9,359.88
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 231/2562

วันท่ี 29 เมย. 2562
-

432 เมย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮจ-436 กทม.

               4,895.25
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 232/2562

วันท่ี 29 เมย. 2562
-

433 เมย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮง-9004 กทม.

             11,774.28
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 233/2562

วันท่ี 29 เมย. 2562
-

434 เมย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮง-9004 กทม.

             32,563.31
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 234/2562

วันท่ี 29 เมย. 2562
-

435 พค. 62

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดค่าย
คัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 
ประจ าปี 2562

30,000.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 89/2562 
ลว. 22 พค. 62

-

436 พค. 62

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการจัดค่าย
คัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 
ประจ าปี 2562

100,000.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 88/2562 
ลว. 22 พค. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

437 พค. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
การจัดค่ายคัดเลือกผู้แทนเยาวชน
พิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้า
ทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
สากล ประจ าปี 2562

9,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ สมบุญ นายจักรพงษ์ สมบุญ

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 260/2562
 ลว. 22 พค. 62

-

438 พค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากศในการจัดค่าย
คัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 
ประจ าปี 2562

10,800.00 - เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ รอดบวบ นายชาญวิทย์ รอดบวบ

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 261/2562
 ลว. 22 พค. 62

-

439 พค. 62

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงในการจัดค่าย
คัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 
ประจ าปี 2562

3,000.00 - เฉพาะเจาะจง - -

ราคาต่ าสุด

- -

440 พค. 62

เช่าอินเตอร์เน็ตในการจัดค่าย
คัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 
ประจ าปี 2562

20,000.00 - เฉพาะเจาะจง - -

ราคาต่ าสุด

- -

441 พค. 62
จ้างติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
2560-2564 (รอบคร่ึงแผน)

700,000.00            - เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาต่ าสุด

 สัญญาจ้างเลขท่ี 
11/2562 ลว. 27 มิย. 62

-

442 พค. 62
จ้างพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการ
เบ้ียความพิการ          1,000,000.00 - เฉพาะเจาะจง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

ราคาต่ าสุด  สัญญาจ้างเลขท่ี 
12/2562 ลว. 2 กค. 62

-

443 พค. 62
จ้างท่ีปรึกษาจัดท าสรุปผลการศึกษา
การจัดสมัชชาเครือข่ายคนพิการ
ระดับชาติ ประจ าปี 2562

            650,000.00 - เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาต่ าสุด

 สัญญาจ้างเลขท่ี 4/2562
 ลว. 18 มิย. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

444 พค. 62

ซ้ือกระเป๋าเอกสารเพ่ือใช้ส าหรับใส่
เอกสารในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคตะวันออก

7,650.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในการซ้ือ 7,650.-บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 80/2562  ลงวันท่ี 7
 พ.ค. 62

-

445 พค. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคตะวันออก

             15,000.00 -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการซ้ือ 11,967.52

บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 81/2562  ลงวันท่ี 7
 พ.ค. 62

-

446 พค. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรมเสริมพลังเครือข่ายสตรีจิต
อาสาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในพ้ืนท่ี

9,000.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในการซ้ือ 9,000-บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 82/2562  ลงวันท่ี 

16 พ.ค. 62
-

447 พค. 62
ซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายสตรีจิตอาสาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในพ้ืนท่ี

4,800.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการซ้ือ 2,054.40

บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 83/2562  ลงวันท่ี 

16 พ.ค. 62
-

448 พค. 62

ซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์เช่ียวชาญด้านคน
พิการ รุ่นท่ี 2

20,140.00             -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการซ้ือ 18,641.54

บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 90/2562  ลงวันท่ี 

23 พ.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

449 พค. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์
เช่ียวชาญด้านคนพิการ รุ่นท่ี 2

15,900.00             -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในการซ้ือ 15,900.-บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 91/2562  ลงวันท่ี 
23 พ.ค. 62

-

450 พค. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคใต้

15,000.00             -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการซ้ือ 13,340.76

บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 92/2562  ลงวันท่ี 
28 พ.ค. 62

-

451 พค. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคใต้

6,900.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในการซ้ือ 6,900.-บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 93/2562  ลงวันท่ี 
28 พ.ค. 62

-

452 พค. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
รถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาเพ่ือใช้ในการ
เดินทางไปอบรมเสริมพลังเครือข่าย
สตรีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในพ้ืนท่ี

10,000.00             -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง - -

ราคาต่ าสุด

- -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

453 พค. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
รถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรมเนียน
ผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้ในการเดินทาง
ไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
"เตรียมความพร้อมการขับเคล่ือน 
Smile city For All"

6,000.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง - -

ราคาต่ าสุด

- -

454 พค. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาเพ่ือใช้
ในการเดินทางไปจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคใต้

15,000.00             -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง - -

ราคาต่ าสุด

- -

455 พค. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคใต้

2,550.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 

2,550.-บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 239/2562  ลงวันท่ี
 7 พ.ค. 62

-

456 พค. 62
จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม
เสริมพลังเครือข่ายสตรีจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพ้ืนท่ี

               4,800.00 -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 

4,800.-บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 250/2562  ลงวันท่ี

 16 พ.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

457 พค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการเดินทางไปจัดอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายสตรีจิตอาสาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในพ้ืนท่ี

               9,000.00 -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ
นายปริญญา เรืองจาบวงเงิน

ในการจ้าง 9,000.-บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 255/2562  ลงวันท่ี
 17 พ.ค. 62

-

458 พค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่า
ธรรมเนียนผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้ใน
การเดินทางไปจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง "เตรียมความพร้อม
การขับเคล่ือน Smile city For All"

               5,400.00 -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ
นายปริญญา เรืองจาบวงเงิน

ในการจ้าง 5,400.-บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 256/2562  ลงวันท่ี
 17 พ.ค. 62

-

459 พค. 62

จ้างท าเอกสารประกอกการอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์เช่ียวชาญด้าน
คนพิการ รุ่นท่ี 2

             21,200.00 -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 

21,200.-บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 263/2562  ลงวันท่ี

 23 พ.ค. 62
-

460 พค. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคใต้

               4,600.00 -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 

4,600.-บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 266/2562  ลงวันท่ี
 28 พ.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

461 พค. 62

จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษเพ่ือใช้ในการเดินทางไปจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ
ของคนพิการการส่งเสริมการขาย
ด้วยตลาอออนไลน์เพ่ือส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SE ด้าน  คนพิการใน
ภาคใต้

               9,000.00 -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ
นายปริญญา เรืองจาบวงเงิน

ในการจ้าง 9,000.-บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 267/2562  ลงวันท่ี
 28 พ.ค. 62

-

462 พค. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

               4,500.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง - -

ราคาต่ าสุด

- -

463 พค. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ  เพ่ือใช้ส าหรับเดินทางไป
ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

             14,400.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล
ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล วงเงินใน

การจ้าง 14,400.-บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 238/2562 ลงวันท่ี 

3 พ.ค. 62
-

464 พค. 62
จ้างพิมพ์รายงานประจ าปี พก. 
ประจ าปี 2561

200,000.00            -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 
200,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 200,000
 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 276/2562 ลง
วันท่ี 10 มิ.ย. 62 -

465 พค. 62

จัดจ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติ
สังคมเพ่ือคนพิการ Back to School
 ส่ือสารเชิงสร้างสรรค์...สู่สังคมเเห่ง
ความเข้าใจ

500,000.00            -

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด เสนอราคา 
๔๙๙,๒๑๓.๘๕.- บาท

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด เสนอราคา 
๔๙๙,๒๑๓.๘๕.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 242/2562 ลง
วันท่ี 8 พ.ค. 62

-

466 พค. 62

จัดซ้ือกระเป๋า เพ่ือใช้ในการจัด
ประชุมระดับอาเซียน การประชุม
เครือข่ายผู้เช่ียวชาญด้าน
ผู้ประกอบการอาเซียน คร้ังท่ี 3

12,000.00             -

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายจักรพงษ์ สมบุญ เสนอ
ราคา 9,000 บาท

นายจักรพงษ์ สมบุญ เสนอ
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 95/2562 ลงวันท่ี
 5 มิ.ย. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

467 พค. 62

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัด
ประชุมระดับอาเซียน การประชุม
เครือข่ายผู้เช่ียวชาญด้าน
ผู้ประกอบการอาเซียน คร้ังท่ี 3

             30,000.00 -

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา 29,999.59 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา 29,999.59 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 96/2562 ลงวันท่ี
 5 มิ.ย. 62

-

468 พค. 62

จัดจ้างตกแต่งสถานท่ี เพ่ือใช้ในการ
จัดประชุมระดับอาเซียน การประชุม
เครือข่ายผู้เช่ียวชาญด้าน
ผู้ประกอบการอาเซียน คร้ังท่ี 3

50,000.00             -

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายจักรพงษ์ สมบุญ เสนอ
ราคา 50,000 บาท

นายจักรพงษ์ สมบุญ เสนอ
ราคา 50,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 273/2562 ลง
วันท่ี 5 มิ.ย. 62

-

469 พค. 62

จัดจ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
 เพ่ือใช้ในการจัดประชุมระดับ
อาเซียน การประชุมเครือข่าย
ผู้เช่ียวชาญด้านผู้ประกอบการ
อาเซียน คร้ังท่ี 3

             20,000.00 -

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเป้ิล 
เอ ก๊อปป้ี เสนอราคา 
16,505.82 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเป้ิล 
เอ ก๊อปป้ี เสนอราคา 
16,505.82 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 271/2562 ลง
วันท่ี 5 มิ.ย. 62

-

470 พค. 62

จัดจ้างรวบรวมข้อมูลและจัดท า
รายงาน เพ่ือใช้ในการจัดประชุม
ระดับอาเซียนการประชุมเครือข่าย
ผู้เช่ียวชาญด้านผู้ประกอบการ
อาเซียน คร้ังท่ี 3

60,000.00             -

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกัลยา  อนุรักษ์ 
เสนอราคา 60,000 บาท

นางสาวกัลยา  อนุรักษ์ เสนอ
ราคา 60,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 272/2562 ลง
วันท่ี 5 มิ.ย. 62

-

471 พค. 62

จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
น้ ามันเช้ือเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่าน
ทาง เพ่ือใช้ในการจัดประชุมระดับ
อาเซียน การประชุมเครือข่าย
ผู้เช่ียวชาญด้านผู้ประกอบการ
อาเซียน คร้ังท่ี 3

76,000.00             -

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
เสนอราคา 76,000 บาท

นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
เสนอราคา 76,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 274/2562 ลง
วันท่ี 5 มิ.ย. 62

-

472 พค. 62

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุม เพ่ือใช้ในการจัดประชุม
สมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับ
ภูมิภาค ประจ าปี 2562

40,000.00             -

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
๑๙๘๐ จ ากัด เสนอราคา 
39,804 บาท

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
๑๙๘๐ จ ากัด เสนอราคา 
39,804 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 85/2562 ลงวันท่ี
 16 พ.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

473 พค. 62
จัดจ้างผลิตเอกสาร เพ่ือใช้ในการจัด
ประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการ
ระดับภูมิภาค ประจ าปี 2562

24,600.00             -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 24,600
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 24,600 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 252/2562 ลง
วันท่ี 16 พ.ค. 62 -

474 พค. 62

จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพ่ือใช้ในการ
จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการ
ระดับภูมิภาค ประจ าปี 2562

7,200.00               -

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
เสนอราคา 7,200 บาท

นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
เสนอราคา 7,200 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 253/2562 ลง
วันท่ี 16 พ.ค. 62

-

475 พค. 62
จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคน
พิการระดับภูมิภาค ประจ าปี 2562

59,040.00             -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านพาวเวอร์เทรด เสนอ
ราคา 59,040 บาท

ร้านพาวเวอร์เทรด เสนอ
ราคา 59,040 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 84/2562 ลงวันท่ี
 16 พ.ค. 62 -

476 พค. 62

จัดจ้างการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ของเครือข่ายผู้เช่ียวชาญด้าน
ผู้ประกอบการอาเซียน ประจ าปี 
2560-2562

300,000.00            -

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายมงคล ปรีชาวาณิชย์
สกุล เสนอราคา 300,000 
บาท

นายมงคล ปรีชาวาณิชย์สกุล 
เสนอราคา 300,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 262/2562 ลง
วันท่ี 23 พ.ค. 62

-

477 พค. 62 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 7,300                     - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 7,276 บาท

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 7,276 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 257/2562 -

478 พค. 62

ค่าจ้างผลิตเอกสารประกอบการสัมมนา
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการ
จัดการด้านการเงินการคลังของกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

39,000                    - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้าน ลี โอ ซ่า ราคาท่ีเสนอ 
13,910 บาท

ร้าน ลี โอ ซ่า ราคาท่ีเสนอ 
13,910 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 259/2562 -

479 พค. 62

ค่าจัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัด
สัมมนาโครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารการจัดการด้านการเงินการ
คลังของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

39,000                    - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด ราคาท่ี
เสนอ 39,000 บาท

ร้านพาวเวอร์ เทรด ราคาท่ี
เสนอ 39,000 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ 86/2562 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

480 พค. 62

ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการสัมมนา
โครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการด้านการเงินการคลัง
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

60,000                    - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านตากอรุณสิน ราคาท่ีเสนอ
 59,952.10 บาท

ร้านตากอรุณสิน ราคาท่ีเสนอ 
59,952.10 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ 87/2562 -

481 พค. 62
ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้ใน
การเดินทางไปราชการจังหวัดน่าน

5,400                     - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ ราคา
ท่ีเสนอ 5,400 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ ราคาท่ี
เสนอ 5,400 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 264/2562 -

482 พค. 62

ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่า
ผ่านทางพิเศษ ส าหรับเดินทางไปจัด
สัมมนาโครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารการจัดการด้านการเงินการ
คลังของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

10,800                    - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ ราคา
ท่ีเสนอ 10,800 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ ราคาท่ี
เสนอ 10,800 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 265/2562 -

483 พค. 62
ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

80,000                    - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านสุรชัย ราคาท่ีเสนอ 
64,880 บาท

ร้านสุรชัย ราคาท่ีเสนอ 64,880
 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ 94/2562 -

484 พค. 62
จ้างซ่อมแซมป๊ัมน้ า อาคาร 60 ปี 
กรมประชาสงเคราะห์

             58,400.00

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด ร้านเค แอนด์ ที เทรด 

58,315.-บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 258/2562

 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2562 -

485 พค. 62
จ้างซ่อมแซมช้ันพ้ืนบันไดทางข้ึน 
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

             41,000.00

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
40,660.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 269/2562
 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2562

-

486 พค. 62
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ              62,000.00

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด ร้านเค แอนด์ ที เทรด 

61900.-บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 275/2562

 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 -

487 พค. 62

จ้างตกแต่งฉากหลังพระบรมฉายา
ลักษณ์เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

             30,000.00

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์เซเว่นทีน 
โปรด๊ักช่ัน จ ากัด

บริษัท โฟร์เซเว่นทีน 
โปรด๊ักช่ัน จ ากัด 29,960.-
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 298/2562
 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 
2562 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

488 พค. 62
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

             56,200.00

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ร้านบางกอก ไอที 99 

56,100.-บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 97/2562 

ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 -

489 พค. 62
จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย       จ านวน 6 คน

 1,600,000.-  1,500,672.-  วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก       1,500,672.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 4/2562 ลง
วันท่ี 26 ต.ค.61 -

490 พค. 62
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

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 1/2562 ลง
วันท่ี 19 ต.ค.61 -

491 พค. 62

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

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 2/2562 ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2561

-

492 พค. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 1,800.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า    1,799.65.- 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
22/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

493 พค. 62

จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนด
แนวทางและการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพ  คนพิการและศูนย์
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 9,000.-

-

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
21/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

494 พค. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 10,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  9,006.19 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
13/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

495 พค. 62
จ้างปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับ      คนพิการในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

 180000.-

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟืองทอง 55  

ทรานสปอร์ต จ ากัด
บริษัท เฟืองทอง 55 ทราน

สปอร์ต จ ากัด    180,000.- 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
59/2562 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2561

-

496 พค. 62
จ้างเอกชนด าเนินการจัดงาน "BIKE 
FOR อุ่นไอรักส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแล"

 500000.-

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด จ ากัด บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด      จ ากัด 

         499,995.- บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง      เลขท่ี

  60/2562     ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2561

-

497 พค. 62

จ้างจัดงานรับมอบลานตะวันย้ิม             380,000.00

-

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 66/2562
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2561

-

498 พค. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดสัมมนา "ถวายชุด
ความรู้การจัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ"

 50,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  
49,813.85 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 30/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-

499 พค. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดสัมมนา 
ถวายชุดความรู้
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ

 50,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร่วมเจริญ ร้านร่วมเจริญ
50,000.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 101/2562
ลงวันท่ี 28 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

500 พค. 62

จ้างเปิดตัวศาสนสถานเช่ือมบุญ 
เก้ือหนุนคนพิการ
และผู้สูงอายุ พร้อมปล่อยขบวนรถ
ไหว้พระ 9 วัด
เช่ือมบุญ เก้ือหนุนคนพิการและ
ผู้สูงอายุ

 500000.-

-

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 106/2562
ลงวันท่ี 2 มกราคม 
2562 -

501 พค. 62

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

 486,400.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง
486,400.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 21/2561
ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561

-

502 พค. 62
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4
 รายการ

 1,331,200.-  1,331,200.-  วิธี e-bidding บริษัท คอมพิวเตอร์โปร
ดักส์ยูไนเต็ด จ ากัด

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

บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 2/2562 วันท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2562 -

503 พค. 62
จัดซ้ือ (วัสดุส านักงานของศูนย์บริการ
ฯ) ณ ศูนย์
บริการคนพิการกรุงเทพฯ

30,000.-

-
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง

29,960.- บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี

49/2562
ลงวันท่ี 15 ก.พ .2562

-

504 พค. 62

จ้างติดตามประเมินผลองค์กรด้านคน
พิการ 
ในระบบ Coaching ประจ าปี 2562

500,000.-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระชัย 
วีระฉันทะชาติ

นายวีระชัย 
วีระฉันทะชาติ
500,000.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้าง
เลขท่ี 6/2562

วันท่ี 14 มี.ค.2562 -

505 พค. 62
จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 130,000.-

-
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจ ร้านรุ่งเรืองกิจ

128,000.- บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ

เลขท่ี 50/2562
วันท่ี 1 มี.ค.2562

-



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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

506 พค. 62

จ้างจัดกิจกรรมการลงนามบันทึก
ความร่วมมือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน
ชุมชน โดยการ
จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป และ
สนับสนุน
การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 
และ
มาตรา 35

500,000.-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ 
พลัส จ ากัด

498,620.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 164/2562

วันท่ี 22 ก.พ.2562

-

507 พค. 62

จ้างเอกชนด าเนินการตรวจประเมิน
มาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใด
ท่ีให้บริการ
แก่คนพิการรายใหม่ ประจ าปี 2562

2,000,000.-  1,980,000.- โดยวิธี e-bidding อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ

1,980,000.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 7/2562
วันท่ี 16 พ.ค.62

-

508 พค. 62

จ้างจัดงานโครงการขับเคล่ือนการ
พัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบด้านสังคมเมือง
สร้างสุข กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ สู่เมืองสร้างสุข

500,000.-

-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจพี วัน
คอนซัลแทนท์ จ ากัด

บริษัท เจพี วัน
คอนซัลแทนท์ จ ากัด

499,690.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 241/2562
วันท่ี 8 พ.ค.62 -

509 พค. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮข-7473 กทม.

             58,450.13

-
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 243/2562

วันท่ี 10 พค. 2562
-

510 พค. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮต-7596 กทม.

               8,995.49

-
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 268/2562

วันท่ี 29 พค. 2562
-

511 มิย. 62
จ้างจัดงาน Thailand Social Expo 
2019

4,975,000.00 4,975,000.00 e-bidding
บริษัท ทริปเป้ิลไ นน์ พลัส 

จ ากัด
บริษัท ทริปเป้ิลไ นน์ พลัส 

จ ากัด
ราคาต่ าสุด สัญาเลขท่ี 10/2562 ลว. 

25 มิย. 62
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

512 มิย. 62
จ้างบริการวิชาการส ารวจ
สถานการณ์มาตรฐานคุณภาพชีวิต
คนพิการ กรณีศึกษา SMILE City 6 จ.

1,900,000.00 1,900,000.00 e-bidding
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์

ราคาต่ าสุด
สัญาเลขท่ี 14/2562 ลว. 
10 กค. 62

-

513 มิย. 62

ซ้ือกระเป๋าเอกสารในการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือน
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสู่การ
จัดบริการคนพิการในพ้ืนท่ี

36,750.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านพาวเวอร์ เทรด

ร้านพาวเวอร์ เทรด วงเงินใน
การซ้ือ .36,750บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 104/2562  ลงวันท่ี
 17 มิ.ย. 62

-

514 มิย. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการขับเคล่ือนศูนย์บริการ
คนพิการจังหวัดสู่การจัดบริการคน
พิการในพ้ืนท่ี

15,000.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการซ้ือ 14,769.21

บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 105/2562  ลงวันท่ี

 17 มิ.ย 62
-

515 มิย. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือน
ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

             12,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านพาวเวอร์ เทรด

ร้านพาวเวอร์ เทรด วงเงินใน
การซ้ือ 12,000บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 106/2562  ลงวันท่ี

 18 มิ.ย. 62
-

516 มิย. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือน
ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

             25,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการซ้ือ 7,801.37

บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 107/2562  ลงวันท่ี

 18 มิ.ย 62
-

517 มิย. 62

ซ้ืออุปกรณ์ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคกลาง

             15,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการซ้ือ 14,423.60

บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 108/2562  ลงวันท่ี
 20 มิ.ย 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

518 มิย. 62

ซ้ือกระเป๋าเอกสารในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคกลาง

             15,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส

ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 
วงเงินในการซ้ือ 15,000.-บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 109/2562  ลงวันท่ี
 20 มิ.ย 62

-

519 มิย. 62

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ส าหรับเติมรถตู้ปรับอากาศเพ่ือใช้ใน
การเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศงาน
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือ
องค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการแก่คนพิการ 
ประจ าปี 2562

               5,400.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
- -

ราคาต่ าสุด

- -

520 มิย. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการด าเนินโครงการบูรณา
การระบบการส่งเสริมอาชีพและการมี
งานท าของคนพิการ คร้ังท่ี 4/2562

9,000.00               -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 
9,000.-บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 279/2562  ลงวันท่ี
 11 มิ.ย. 62

-

521 มิย. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือน
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสู่การ
จัดบริการคนพิการในพ้ืนท่ี

             24,500.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 
24,500.-บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 288/2562  ลงวันท่ี
 17 มิ.ย. 62

-

522 มิย. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือน
ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

               8,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 
7,276-บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 289/2562  ลงวันท่ี

 18 มิ.ย. 62
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

523 มิย. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคกลาง

             10,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 
9,630-บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 295/2562  ลงวันท่ี
 20 มิ.ย. 62

-

524 มิย. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ
งานมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
หรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการแก่คน
พิการ ประจ าปี 2562

             54,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ

นายปริญญา เรืองจาบวงเงิน
ในการจ้าง 5,400.-บาท

ราคาต่ าสุด

เลขท่ี 300/2562  ลงวันท่ี
 24 มิ.ย. 62

-

525 มิย. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่

             10,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง - -

ราคาต่ าสุด

- -

526 มิย. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ  เพ่ือใช้ส าหรับเดินทางไป
ราชการจังหวัดเชียงใหม่

             10,800.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะ

กิจ ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อารียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินในการจ้าง 

10,800.-บาท

ราคาต่ าสุด
เลขท่ี 285/2562 ลงวันท่ี 

14 มิ.ย. 62
-

527 มิย. 62

จัดจ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
 เพ่ือใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เเนวทางการขอสัญชาติไทยของบุคคล
ไร้รากเหง้าในสถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการ

10,000.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านลีโอซ่า เสนอราคา 
6,441.40 บาท

ร้านลีโอซ่า เสนอราคา 
6,441.40 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 308/2562 ลง
วันท่ี 2 ก.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

528 มิย. 62

จัดซ้ือวัสดุประกอบการประชุม เพ่ือใช้
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเเน
วทางการขอสัญชาติไทยของบุคคลไร้
รากเหง้าในสถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการ

5,000.00               - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง เสนอราคา
 3,478.57 บาท

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง เสนอราคา 
3,478.57 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 115/2562 ลง
วันท่ี 2 ก.ค. 62

-

529 มิย. 62

จัดซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร เพ่ือ
ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเเน
วทางการขอสัญชาติไทยของบุคคลไร้
รากเหง้าในสถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการ

6,450.00               - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท กรีนเวิลด์ แมนู
เฟคทอร่ี จ ากัด เสนอราคา 
6,450 บาท

บริษัท กรีนเวิลด์ แมนู
เฟคทอร่ี จ ากัด เสนอราคา 
6,450 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 116/2562 ลง
วันท่ี 2 ก.ค. 62

-

530 มิย. 62

จัดจ้างผลิตเอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 
๒๕๖๒)

350,000.00            - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด 
เสนอราคา 350,000 บาท

บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด 
เสนอราคา 350,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 302/2562 ลง
วันท่ี 25 มิ.ย. 62

-

531 มิย. 62

จัดจ้างจัดท าแผนแม่บทของศูนย์
เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
(พ.ศ. 2563-2567)

            500,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายชุมเขต แสวงเจริญ 
เสนอราคา 500,000 บาท

นายชุมเขต แสวงเจริญ เสนอ
ราคา 500,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 302/2562 ลง
วันท่ี 1 ก.ค. 62

-

532 มิย. 62
จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 12 รายการ 9,000.00               - โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 
8,923.80.-บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 
8,923.80.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 277/2562 ลง
วันท่ี 10 มิ.ย. 62 -

533 มิย. 62
จัดจ้างท าป้ายช่ือผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

               2,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด 
เสนอราคา 1,605 บาท

บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด 
เสนอราคา 1,605 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 278/2562 ลง
วันท่ี 10 มิ.ย. 62 -

534 มิย. 62
จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียม
ผ่านทางพิเศษ

3,600.00               - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ 
เสนอราคา 3,600 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ เสนอ
ราคา 3,600 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 281/2562 ลง
วันท่ี 12 มิ.ย. 62 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

535 มิย. 62
จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

80,000.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา ๗๙,๕๓๙.๕๒ 
บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา ๗๙,๕๓๙.๕๒ บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 98/2562 ลงวันท่ี
 10 มิ.ย. 62 -

536 มิย. 62

จัดจ้างผลิตเอกสาร เพ่ือใช้ในการจัด
ประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการ
ระดับภูมิภาค ประจ าปี 2562 (กลุ่ม
ภาคเหนือ)

23,760.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 23,760
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 23,760 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 299/2562 ลง
วันท่ี 24 มิ.ย. 62

-

537 มิย. 62

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุม เพ่ือใช้ในการจัดประชุม
สมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับ
ภูมิภาคประจ าปี 2562 (กลุ่ม
ภาคเหนือ)

30,000.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
1980 จ ากัด เสนอราคา 
27937.70 บาท

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
1980 จ ากัด เสนอราคา 
27937.70 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 110/2562 ลง
วันท่ี 24 มิ.ย. 62

-

538 มิย. 62

จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายด้าน
คนพิการระดับภูมิภาคประจ าปี 2562
 (กลุ่มภาคเหนือ)

35,640.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
ราคา 35,640 บาท

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
ราคา 35,640 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 111/2562 ลง
วันท่ี 24 มิ.ย. 62

-

539 มิย. 62

จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคน
พิการ ระดับภูมิภาค ประจ าปี 2562 
(กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

42,120.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
ราคา 42,120 บาท

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
ราคา 42,120 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 101/2562 ลง
วันท่ี 13 มิ.ย. 62

-

540 มิย. 62

จัดจ้างผลิตเอกสาร เพ่ือใช้ในการจัด
ประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการ
ระดับภูมิภาค ประจ าปี 2562 (กลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

28,080.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 28,080
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 28,080 
บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 283/2562 ลง
วันท่ี 13 มิ.ย. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

541 มิย. 62

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุม เพ่ือใช้ในการจัดประชุม
สมัชชาเครือข่ายคนพิการ ระดับ
ภูมิภาค ประจ าปี 2562 (กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

30,000.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
1980 จ ากัด เสนอราคา 
29,724.60 บาท

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
1980 จ ากัด เสนอราคา 
29,724.60 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 100/2562 ลง
วันท่ี 13 มิ.ย. 62

-

542 มิย. 62

จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพ่ือใช้ในการ
จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการ 
ระดับภูมิภาค ประจ าปี 2562

10,800.00             - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
เสนอราคา 10,800 บาท

นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
เสนอราคา 10,800 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 284/2562 ลง
วันท่ี 13 มิ.ย. 62

-

543 มิย. 62

จัดจ้างจัดท าแผนแม่บทของศูนย์
เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
(พ.ศ. 2563-2567)

500,000.00            - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ชุมเขต แสวงเจริญ เสนอ
ราคา 500,000 บาท

ชุมเขต แสวงเจริญ เสนอ
ราคา 500,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 302/2562 ลง
วันท่ี 1 ก.ค. 62

-

544 มิย. 62

จัดจ้างผลิตเอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 
๒๕๖๒)

350,000.00            - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด 
เสนอราคา 350,000 บาท

บริษัท เพาเวอร์ โชว์ จ ากัด 
เสนอราคา 350,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 303/2562 ลง
วันท่ี 25 มิ.ย. 62

-

545 มิย. 62
จัดจ้างพิมพ์รายงานประจ าปี พก. 
ประจ าปี 2561

200,000.00            - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 
200,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 200,000
 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 276/2562 ลง
วันท่ี 10 มิ.ย. 62 -

546 มิย. 62
ค่าจ้างเหมารถตู้ เพ่ือใช้ในการเดินทาง
ไปราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ

7,200                     
- โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ ราคา
ท่ีเสนอ 7,200 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ ราคาท่ี
เสนอ 7,200 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 282/2562 -

547 มิย. 62
ค่าซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุงานบ้าน
งานครัว

300,000                  

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 281,162.83 
บาท

บริษัท เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 281,162.83 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ 54/2562 -

548 มิย. 62 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 31,000                    
- โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้าน เค แอนด์ ที เทรด ราคา
ท่ีเสนอ 30,905 บาท

ร้าน เค แอนด์ ที เทรด ราคาท่ี
เสนอ 30,905 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 286/2562 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

549 มิย. 62

ค่าจ้างท าเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสังคม
สงเคราะห์สู่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์

19,000                    

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ ราคาท่ีเสนอ 
18,839.49 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวา
นิสย์ ราคาท่ีเสนอ 18,839.49 
บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 287/2562 -

550 มิย. 62

ค่าซ้ือกระเป๋าส าหรับประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
สังคมสงเคราะห์สู่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์

11,400                    

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านพาวเวอร์ เทรด ราคาท่ี
เสนอ 11,400 บาท

ร้านพาวเวอร์ เทรด ราคาท่ี
เสนอ 11,400 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ 102/2562 -

551 มิย. 62

ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสังคม
สงเคราะห์สู่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์

20,000                    

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 12,775.80 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 12,775.80 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ 103/2562 -

552 มิย. 62
ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้ใน
การเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่

12,600                    

-
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ ราคา
ท่ีเสนอ 12,600 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ ราคาท่ี
เสนอ 12,600 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 293/2562 -

553 มิย. 62
จ้างจัดท าป้ายช่ือผู้อ านวยการ กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร

               1,650.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด 
1,605.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 307/2562
 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2562

-

554 มิย. 62
จ้างซ่อมแซมตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้ า อาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์

497,000.00            -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอนด์ค เซ็น
เตอร์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เอ็นแอนด์ค เซ็นเตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด 
496,843.80.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 280/2562
 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 
2562

-

555 มิย. 62
จ้างโครงการพัฒนาบุคลากร
เชิงยุทธศาสตร์

5,000,000.00         -  วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 5,000,000.-บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 9/2562 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 62 -

556 มิย. 62
จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย       จ านวน 6 คน

 1,600,000.-  1,500,672.-  วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก       1,500,672.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 4/2562 ลง
วันท่ี 26 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

557 มิย. 62
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

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 1/2562 ลง
วันท่ี 19 ต.ค.61 -

558 มิย. 62

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

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 2/2562 ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2561

-

559 มิย. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
22/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

560 มิย. 62

จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนด
แนวทางและการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพ  คนพิการและศูนย์
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
21/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

561 มิย. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
13/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

562 มิย. 62
จ้างปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับ      คนพิการในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

 180000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟืองทอง 55  
ทรานสปอร์ต จ ากัด

บริษัท เฟืองทอง 55 ทราน
สปอร์ต จ ากัด    180,000.- 

บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
59/2562 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2561

-
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คัดเลือกโดย

สรุป
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

563 มิย. 62
จ้างเอกชนด าเนินการจัดงาน "BIKE 
FOR อุ่นไอรักส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแล"

 500000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด จ ากัด บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด      จ ากัด 
         499,995.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง      เลขท่ี
  60/2562     ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2561

-

564 มิย. 62

จ้างจัดงานรับมอบลานตะวันย้ิม             380,000.00   -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด
380,000.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 66/2562
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2561

-

565 มิย. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดสัมมนา "ถวายชุด
ความรู้การจัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ"

 50,000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  
49,813.85 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 30/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-

566 มิย. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดสัมมนา 
ถวายชุดความรู้
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 101/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-

567 มิย. 62

จ้างเปิดตัวศาสนสถานเช่ือมบุญ 
เก้ือหนุนคนพิการ
และผู้สูงอายุ พร้อมปล่อยขบวนรถ
ไหว้พระ 9 วัด
เช่ือมบุญ เก้ือหนุนคนพิการและ
ผู้สูงอายุ

 500000.-   -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด
500,000.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 106/2562
ลงวันท่ี 2 มกราคม 
2562 -

568 มิย. 62

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 21/2561
ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561

-

569 มิย. 62
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4
 รายการ

 1,331,200.-  1,331,200.-  วิธี e-bidding บริษัท คอมพิวเตอร์โปร
ดักส์ยูไนเต็ด จ ากัด

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

บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 2/2562 วันท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2562 -
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

570 มิย. 62
จัดซ้ือ (วัสดุส านักงานของศูนย์บริการ
ฯ) ณ ศูนย์
บริการคนพิการกรุงเทพฯ

30,000.-  - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง
29,960.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี
49/2562

ลงวันท่ี 15 ก.พ .2562
-

571 มิย. 62

จ้างติดตามประเมินผลองค์กรด้านคน
พิการ 
ในระบบ Coaching ประจ าปี 2562

500,000.-  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระชัย 
วีระฉันทะชาติ

นายวีระชัย 
วีระฉันทะชาติ
500,000.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้าง
เลขท่ี 6/2562

วันท่ี 14 มี.ค.2562 -

572 มิย. 62
จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 130,000.-  - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจ ร้านรุ่งเรืองกิจ

128,000.- บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ

เลขท่ี 50/2562
วันท่ี 1 มี.ค.2562

-

573 มิย. 62

จ้างจัดกิจกรรมการลงนามบันทึก
ความร่วมมือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน
ชุมชน โดยการ
จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป และ
สนับสนุน
การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 
และ
มาตรา 35

500,000.-  - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ 
พลัส จ ากัด

498,620.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 164/2562

วันท่ี 22 ก.พ.2562

-

574 มิย. 62

จ้างเอกชนด าเนินการตรวจประเมิน
มาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใด
ท่ีให้บริการ
แก่คนพิการรายใหม่ ประจ าปี 2562

2,000,000.-  1,980,000.- โดยวิธี e-bidding อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ

1,980,000.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 7/2562
วันท่ี 16 พ.ค.62

-
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

575 มิย. 62

จ้างจัดงานโครงการขับเคล่ือนการ
พัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบด้านสังคมเมือง
สร้างสุข กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ สู่เมืองสร้างสุข

500,000.- -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจพี วัน
คอนซัลแทนท์ จ ากัด

บริษัท เจพี วัน
คอนซัลแทนท์ จ ากัด

499,690.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 241/2562
วันท่ี 8 พ.ค.62 -

576 มิย. 62

จ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐาน
องค์กรเพ่ือต่ออายุมาตรฐานองค์กร
ด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดท่ี
ให้บริการแก่คนพิการ ประจ าปี 2562

2,000,000.- 2,000,000.- โดยวิธี e-bidding อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ

2,000,000.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 8/2562
วันท่ี 4 มิ.ย..62

-

577 มิย. 62

ซ้ือรถสามล้อชนิดมือโยกส าหรับคน
พิการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562

500,000.- -  โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิคนพิการไทย
490,000.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญา
เลขท่ี 4/2562

วันท่ี 13 มิ.ย.62 -

578 มิย. 62

จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือ "การเตรียม
ความพร้อม
องค์กรในการตรวจประเมินมาตรฐาน
องค์กร"
พร้อมแผ่นดีวีดี

250,000.00            -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า    
249,700.-

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 294/2562
วันท่ี 20 มิ.ย.62 -

579 มิย. 62

จ้างจัดท าป้ายสัญลักษณ์และโลโก้ 
พร้อมส่ือ
ประชาสัมพันธ์เมืองท่ีเป็นมิตรส าหรับ
คนพิการ
และคนท้ังมวล (Smile City For All)

500,000.- -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายสุเทพ
จ้อยศรีเกตุ

นายสุเทพ
จ้อยศรีเกตุ
500,000.-

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 301/2562
วันท่ี 25 มิ.ย.62

-

580 มิย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฌอ-2330 กทม.

             10,299.82
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 270/2562
วันท่ี 4 มิย. 2562

-
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รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

581 มิย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน สจ-4027 กทม. 10,807.00             

 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอู่วงศกรยนต์ ร้านอู่วงศกรยนต์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 290/2562

วันท่ี 19 มิย. 2562
-

582 มิย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮต-8375 กทม.

               9,854.70

-
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 291/2562

วันท่ี 19 มิย. 2562
-

583 มิย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮต-7595 กทม.

               2,132.95

-
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 292/2562

วันท่ี 19 มิย. 2562
-

584 มิย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮฉ-850 กทม.

             63,172.80

-
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 296/2562

วันท่ี 21 มิย. 2562
-

585 กค. 62
จ้างวิเคราะห์แนวทางแผนการส่ือสาร
สังคมด้านคนพิการ

500,000.00            - เฉพาะเจาะจง
นางสาวทอแสงรัศมี ถีถะ
แก้ว

นางสาวทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 324/2562
 ลว 11 กค. 62

-

586 กค. 62

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดค่าย
เตรียมความพร้อมเยาวชนพิการใน
การเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทาย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล
 ประจ าปี ๒๕๖๒

             40,000.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 124/2562 
ลว 11 กค. 62

-

587 กค. 62

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการจัดค่าย
เตรียมความพร้อมเยาวชนพิการใน
การเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทาย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล
 ประจ าปี ๒๕๖๒

             80,000.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 125/2562 
ลว 11 กค. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

588 กค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการจัด
ค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชนพิการ
ในการเข้าร่วมการแข่งขันความท้า
ทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
สากล ประจ าปี ๒๕๖๒

             43,200.00 - เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ รอดบวบ นายชาญวิทย์ รอดบวบ

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 325/2562
 ลว 11 กค. 62

-

589 กค. 62

เช่าอินเทอร์เน็ตในการจัดค่ายเตรียม
ความพร้อมเยาวชนพิการในการเข้า
ร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 
ประจ าปี ๒๕๖๒

             40,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านค้าท่ัวไป -

ราคาต่ าสุด

- -

590 กค. 62

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงในการจัดค่าย
เตรียมความพร้อมเยาวชนพิการใน
การเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทาย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล
 ประจ าปี ๒๕๖๒

               4,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านค้าท่ัวไป -

ราคาต่ าสุด

- -

591 กค. 62

จ้างจัดพิมพ์เอกสารทิศทาง
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
2560-2564

            500,000.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์เซเว่นทีน จ ากัด บริษัท โฟร์เซเว่นทีน จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 323/2562
 ลว 11 กค. 62

-

592 กค. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

               3,600.00 - เฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์ กิจทวีทรัพย์

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 344/2562
 ลว 5 สค. 62

-

593 กค. 62
ซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการจัดอบรมหลักสูตร
สุนทรียสนทนาผู้ช่วยคนพิการในพ้ืนท่ี

12,600.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการจ้าง 12,600 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 117/2562  
 ลงวันท่ี 4 ก.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

594 กค. 62
ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรสุนทรียสนทนา
ผู้ช่วยคนพิการในพ้ืนท่ี

10,500.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
 ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส

 ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 
วงเงินในการซ้ือ 10,500 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 118/2562  
 ลงวันท่ี 4 ก.ค 62

-

595 กค. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคล่ือนการจัด
สภาพแวดล้อมสาธารณะท่ีทุกคน
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
(Accessibility for All Act : AAA)

8,800.00               -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการจ้าง 8,735.48 

บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 126/2562  
 ลงวันท่ี 18 ก.ค 62

-

596 กค. 62

ซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสารการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการ
จัดสภาพแวดล้อมสาธารณะท่ีทุกคน
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
(Accessibility for All Act : AAA)

13,200.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
 ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส

 ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 
วงเงินในการซ้ือ 13,200 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 127/2562  
 ลงวันท่ี 18 ก.ค 62

-

597 กค. 62

ซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสารการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนเมืองท่ี
เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนท้ัง
มวล Smile City For All ในพ้ืนท่ี
จังหวัดต้นแบบน าร่อง 8 จังหวัด

9,300.00               -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
 ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส

 ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 
วงเงินในการซ้ือ 13,200 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 129/2562  
 ลงวันท่ี 25 ก.ค 62

-

598 กค. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคล่ือนเมืองท่ีเป็นมิตร
ส าหรับคนพิการและคนท้ังมวล 
Smile City For All ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ต้นแบบน าร่อง 8 จังหวัด

6,200.00               -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
วงเงินในการจ้าง 5,696.68 

บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 130/2562  
 ลงวันท่ี 25 ก.ค 62

-

599 กค. 62
จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม
หลักสูตรสุนทรียสนทนาผู้ช่วยคน
พิการในพ้ืนท่ี

7,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินใน กาจ้าง 

7,000 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 310/2562 
  ลงวันท่ี 4 ก.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

600 กค. 62

จ้างจัดท าเอกสารในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ คร้ังท่ี 1/2562

3,000.00               -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 
3,000บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 318/2562 
  ลงวันท่ี 9 ก.ค 62

-

601 กค. 62

จ้างจัดท าเอกสารในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการจัด
สภาพแวดล้อมสาธารณะท่ีทุกคน
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
(Accessibility for All Act:AAA)

13,200.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 
13,200 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 327/2562 
  ลงวันท่ี 18 ก.ค 63

-

602 กค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการเดินทางไปประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคล่ือนการจัด
สภาพแวดล้อมสาธารณะท่ีทุกคน
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
(Accessibility for All Act:AAA)

7,200.00               -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ

นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 7,200 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 328/2562 
  ลงวันท่ี 18 ก.ค 63

-

603 กค. 62

จ้างจัดท าเอกสารในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนเมืองท่ีเป็น
มิตรส าหรับคนพิการและคนท้ังมวล 
Smile City For All ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ต้นแบบน าร่อง 8 จังหวัด

9,300.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินใน กาจ้าง 

8,292.50 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 335/2562 
  ลงวันท่ี 25 ก.ค. 62

-

604 กค. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการด าเนินโครงการบูรณา
การระบบการส่งเสริมอาชีพและการมี
งานท าของคนพิการ คร้ังท่ี 5/2562

9,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินใน กาจ้าง 

7,511.40 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 335/2562 
  ลงวันท่ี 25 ก.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

605 กค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทาง
พิเศษ เพ่ือใช้ในการเดินทางไป
ราชการในการจัดประชุมติดตาม
นิเทศและแลกเปล่ียนพัฒนาความ
ร่วมมือ (MOU) แดกู ระหว่างองค์กร

14,000.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ

นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 14,000 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 336/2562 
  ลงวันท่ี 26 ก.ค 62

-

606 กค. 62

จ้างออกแบบและจัดท าหนังสือเมืองท่ี
เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนท้ัง
มวล (Smile City For All) 200,000.00            -

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวเสาวมนตร์
โพธ์ิไพจิตร

นางสาวเสาวมนตร์
โพธ์ิไพจิตร

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 330/2562
วันท่ี 18 ก.ค. 62 -

607 กค. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน 5 กฆ 1476 กทม              23,690.01 -

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 

จ ากัด
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 309/2562
วันท่ี 3 ก.ค. 62

-

608 กค. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน กง 5865 
ปทุมธานี

15,589.96             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 322/2562
วันท่ี 11 ก.ค. 62

-

609 กค. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮจ 8375 กทม

               7,529.59
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลล์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 331/2562
วันท่ี 19 ก.ค. 62

-

610 กค. 62
จัดจ้างด าเนินการศึกษาการจัดการ
จัดกิจกรรมอาชีวบ าบัดสู่อาชีพท่ีเป็น
จริงในสถาบัน

            500,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

มหาวิทยาลัยรังสิต เสนอ
ราคา 500,000 บาท

มหาวิทยาลัยรังสิต เสนอ
ราคา 500,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 326/2562 ลง
วันท่ี 12 ก.ค. 62 -

611 กค. 62

จัดจ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
 เพ่ือใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
 การดูแลผู้ป่วยพิการระยะสุดท้าย 
ของหน่วยงานในสังกัดกองคุ้มครอง
สวัสดิภาพเเละพัฒนาคนพิการ

               4,500.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านลีโอซ่า เสนอราคา 
4,141.97 บาท

ร้านลีโอซ่า เสนอราคา 
4,141.97 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 319/2562 ลง
วันท่ี 9 ก.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

612 กค. 62

จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพ่ือใช้
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ดูแลผู้ป่วยพิการระยะสุดท้าย ของ
หน่วยงานในสังกัดกองคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเเละพัฒนาคนพิการ

             36,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ  
เสนอราคา 36,000 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ  
เสนอราคา 36,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 320/2562 ลง
วันท่ี 9 ก.ค. 62

-

613 กค. 62

จัดซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร เพ่ือ
ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การดูแลผู้ป่วยพิการระยะสุดท้าย 
ของหน่วยงานในสังกัดกองคุ้มครอง
สวัสดิภาพเเละพัฒนาคนพิการ

             11,850.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
ราคา 11,850 บาท

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
ราคา 11,850 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 123/2562 ลง
วันท่ี 9 ก.ค. 62

-

614 กค. 62

จัดซ้ือวัสดุประกอบการประชุม  เพ่ือ
ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การดูแลผู้ป่วยพิการระยะสุดท้าย 
ของหน่วยงานในสังกัดกองคุ้มครอง
สวัสดิภาพเเละพัฒนาคนพิการ

               9,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัทตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา 3,367.29 บาท

บริษัทตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา 3,367.29 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 121/2562 ลง
วันท่ี 9 ก.ค. 62

-

615 กค. 62

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือใช้ใน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแล
ผู้ป่วยพิการระยะสุดท้าย ของหน่วยงานใน
สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพเเละพัฒนา
คนพิการ

             10,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านค้าท่ัวไป - ราคาต่ าสุด -

-

616 กค. 62

จัดจ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
 เพ่ือใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เเนวทางการขอสัญชาติไทยของบุคคล
ไร้รากเหง้าในสถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการ

             10,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านลีโอซ่า เสนอราคา 
6,441.40 บาท

ร้านลีโอซ่า เสนอราคา 
6,441.40 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 308/2562 ลง
วันท่ี 2 ก.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

617 กค. 62

จัดซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร เพ่ือ
ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเเน
วทางการขอสัญชาติไทยของบุคคลไร้
รากเหง้าในสถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการ

               6,450.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท กรีนเวิลด์ แมนู
เฟคทอร่ี จ ากัด เสนอราคา 
6,450 บาท

บริษัท กรีนเวิลด์ แมนู
เฟคทอร่ี จ ากัด เสนอราคา 
6,450 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๑๑๖/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ -

618 กค. 62

จัดซ้ือวัสดุประกอบการประชุม เพ่ือใช้
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเเน
วทางการขอสัญชาติไทยของบุคคลไร้
รากเหง้าในสถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการ

               5,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง เสนอราคา
 3,478.57 บาท

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง เสนอราคา 
3,478.57 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๑๑๕/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ -

619 กค. 62
จัดจ้างด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้
และนวัตกรรมส าหรับคนพิการทุก
ช่วงวัยในสถาบัน

            500,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท โลเคิล อไลค์ จ ากัด 
เสนอราคา 492,200บาท

บริษัท โลเคิล อไลค์ จ ากัด 
เสนอราคา 492,200บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๓๓๗/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒

-

620 กค. 62

จัดจ้างติดฟิล์มฝ้าติดกระจก                7,600.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด เสนอราคา 
75,354.75 บาท

บริษัท เจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
เสนอราคา 75,354.75 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๓๒๙/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ -

621 กค. 62

จัดจ้างแนวทางสนับสนุนการคุ้มครอง
สวัสดิภาพคนพิการในสถาบัน กรณี
ค่าใช้จ่ายความจ าเป็นข้ันพ้ืนฐานของ
ผู้ใช้บริการ

            500,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายราเชนทร์ บุญลอยสง 
เสนอราคา 500,000 บาท

นายราเชนทร์ บุญลอยสง 
เสนอราคา 500,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๓๓๒/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ -

622 กค. 62

จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพ่ือใช้
ในการจัดประชุม ติดตามผลการใช้
คู่มือการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
และบุคคลออทิสติก โดยวิธีการนวด
สัมผัสมือ ๘ จุด

               7,200.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ  
เสนอราคา 7,200 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ  
เสนอราคา 7,200 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๓๑๗/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ -

623 กค. 62
จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ และวัสดุ
ส านักงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน

            270,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัทตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา 261,971.31 
บาท

บริษัทตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา 261,971.31 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๑๒๒/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

624 กค. 62

จัดจ้างจัดท าแผนแม่บทของศูนย์
เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
(พ.ศ. 2563-2567)

            500,000.00 - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายชุมเขต แสวงเจริญ 
เสนอราคา 500,000 บาท

นายชุมเขต แสวงเจริญ เสนอ
ราคา 500,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๓๐๒/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ -

625 กค. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมเน่ือง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

60,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  รูปหล่อ จ านวน
เงิน 57,780.-บาท

นายสุรชัย  รูปหล่อ จ านวน
เงิน 57,780.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 128/2562
 ลงวันท่ี 24 กรกฏาคม 
2562

-

626 กค. 62

จ้างซ่อมเปล่ียนหลอดไฟห้องประชุม
ช้ัน 3 อาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์  และซ่อมแซม
ระบบอุปกรณ์กล้องวงจรปิด

53,500.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด จ านวนเงิน 
53,425.10 บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
จ านวนเงิน 53,425.10 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 336/2562
 ลงวันท่ี 30 กรกฏาคม 
2562 -

627 กค. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมเน่ือง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

60,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  รูปหล่อ จ านวน
เงิน 57,780.-บาท

นายสุรชัย  รูปหล่อ จ านวน
เงิน 57,780.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 128/2562
 ลงวันท่ี 24 กรกฏาคม 
2562

-

628 กค. 62 ค่าซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 32,000                 
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัย
เฟอร์นิเจอร์ ราคาท่ีเสนอ 
31,351 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัย
เฟอร์นิเจอร์ ราคาท่ีเสนอ 
31,351 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ 112/2562  -

629 กค. 62
ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน และ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

300,070                
- โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ราคาท่ี
เสนอ 300,070 บาท

ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ราคาท่ีเสนอ
 300,070 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ 113/2563 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

630 กค. 62 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 382,900                
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ธนสาร เทรดด้ิง 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
379,700 บาท

บริษัท ธนสาร เทรดด้ิง จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 379,700 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ 114/2562 -

631 กค. 62
ค่าจ้างเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการส่ือสารเพ่ือพัฒนาองค์กร

500,000                
-

โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท อสมท. จ ากัด 
(มหาชน) ราคาท่ีเสนอ 
500,000 บาท

บริษัท อสมท. จ ากัด 
(มหาชน) ราคาท่ีเสนอ 
500,000 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 303/2562 -

632 สค. 62
จ้างผลิตเอกสารเตรียมการจัดท าค า
ของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563

50,000.00             - เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 360/2562
 ลว. 21 สค. 62

-

633 สค. 62
จ้างเอกชนด าเนินการจัดท าคู่มือ
เตรียมความพร้อมส าหรับคนพิการใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ

260,000.00            - เฉพาะเจาะจง อทิตา พรหมาสุนทร อทิตา พรหมาสุนทร
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 363/2562
 ลว. 21 สค. 62

-

634 สค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการ
จัดบริการสุนัขน าทางส าหรับคนตา
บอดในประเทศไทย

10,800.00             - เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ รอดบวบ นายชาญวิทย์ รอดบวบ

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 364/2562
 ลว. 21 สค. 62

-

635 สค. 62

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเร่ืองการจัดบริการสุนัข
น าทางส าหรับคนตาบอดในประเทศ
ไทย

10,000.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านค้าท่ัวไป -

ราคาต่ าสุด

- -

636 สค. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะท างานพิจารณากล่ันกรอง
งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คร้ัง
ท่ี 3/2562

6,000.00               - เฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์ กิจทวีทรัพย์

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 362/2562
 ลว. 21 สค. 62

-

637 สค. 62
จัดซ้ือหมึกพิมพ์บัตรประจ าตัวคนพิการ             500,000.00

- เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซ่ี พลัส จ ากัด บริษัท อีซ่ี พลัส จ ากัด ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 138/2562 
ลว. 21 สค. 62

-
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หรือจัดจ้ำง
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รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย
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ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

638 สค. 62

จ้างพิมพ์เอกสารแผนยุทธศาสตร์การ
วิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
 2561-2564 และจัดท าคู่มือการย่ืน
ข้อเสนอโครงการวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

            100,000.00

- เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
 วานิสย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ 
วานิสย์

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 374/2562
 ลว. 26 สค. 62

-

639 สค. 62
จ้างบันทึกน าเข้าข้อมูลและรายงาน
ผลการจัดเก็บข้อมูล

            300,000.00
- เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จ ากัด บริษัท ไอดีไดรฟ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 384/2562
 ลว. 29 สค. 62

-

640 สค. 62
จ้างตกแต่งสถานท่ีจ้างจัดงานสัมมนา             500,000.00

- เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจพีวัน คอนซัล
แทนท์ จ ากัด

บริษัท เจพีวัน คอนซัลแทนท์
 จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 372/2562
 ลว. 26 สค. 62

-

641 สค. 62

 ซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสารในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนว
ทางการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 และติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 
เดือน

10,050.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านพาวเวอร์ เทรด

ร้านพาวเวอร์เทรด วงเงินใน
การซ้ือ 10,050.-บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 141/2562 
 ลงวันท่ี 28 ส.ค. 62

-
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป
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ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

642 สค. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแนวทางการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดฯ
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอบ 12 เดือน

1,675.00               -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 

1980 จ ากัด

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
1980 จ ากัด วงเงินในการซ้ือ

 1,675.-บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 142/2562 
 ลงวันท่ี 28 ส.ค. 62

-

643 สค. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
ใช้เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาใน
พ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี

               2,000.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ัวไป
-

ราคาต่ าสุด
- -

644 สค. 62
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในพ้ืนท่ี
จังหวัดอุบลราชธานี

3,600.00               -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นายมนตรี ภักดีกสิกร

นายมนตรี ภักดีกสิกร วงเงิน
ในการจ้าง 3,600.-บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 357/2562 
 ลงวันท่ี 19 ส.ค. 62

-

645 สค. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแนวทางการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดฯ
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอบ 12 เดือน

               2,680.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 
2,680.-บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 378/2562 
 ลงวันท่ี 28 ส.ค. 62

-

646 สค. 62

จ้างตรวจติดตามการจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวก
ส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม 
ประจ าปี
2562

2,000,000.- 2,000,000.-  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2,000,000.- บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 17/2562
วันท่ี 5 สิงหาคม 2562

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

647 สค. 62
จ้างศึกษา วิเคราะห์สวนเกษตรกรรม
เพ่ือฝึกอาชีพ
คนพิการ

2,000,000.- 2,000,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

2,000,000.-บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 18/2562
วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 -

648 สค. 62
จ้างออกแบบและจัดท าส่ือวีดีทัศน์ 
การ์ตูน
 Animation เร่ืองสิทธิของคนพิการ

440,000.- 440,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายพงศธร
ศรีค าภา

นายพงศธร
ศรีค าภา

440,000.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 356/2562 
วันท่ี 16 สิงหาคม 2562

-

649 สค. 62

จ้างท าใบรับรองมาตรฐานองค์กรด้าน
คนพิการ
หรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการแก่คน
พิการ
 พร้อมปกผ้าไหม

46,200.- -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า
46,200.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 361/2562 
วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 -

650 สค. 62
ซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการจัดอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

500,000.- -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ภาสะ
เทรดด้ิง

หจก.ภาสะ
เทรดด้ิง

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ
เลขท่ี 140/2562  
วันท่ี 22 สิงหาคม 2562

-

651 สค. 62
จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม
เสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

500,000.- -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 365/2562
 วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 -

652 สค. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรม
เสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการในชุมชน

500,000.- -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.เทพเพ็ญ
วานิสย์

หจก.เทพเพ็ญ
วานิสย์

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 145/2562
ลงวันท่ี 29 สิงหาคม
2562

-

653 สค. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฌอ-2330 กทม.

12,051.41             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 379/2562 
 ลงวันท่ี 29 ส.ค. 62

-

654 สค. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮง-9004 กทม.

12,643.12             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 380/2562 
 ลงวันท่ี 29 ส.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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

655 สค. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮจ-8375 กทม.

28,322.90             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 386/2562 
 ลงวันท่ี 30 ส.ค. 62

-

656 สค. 62

จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการจัดการอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในชุมชน

21,600.00             

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ 
เสนอราคา 21,600 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ เสนอ
ราคา 21,600 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 389/2562
 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2562

-

657 สค. 62
จัดจ้างด าเนินโครงการก าหนด
แนวทางพัฒนารูปแบบและการ
บริหารจัดการในสถาบัน

500,000.00            
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เสนอราคา 500,000 บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เสนอราคา 500,000 บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 16/2562
 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 -

658 สค. 62
จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

60,800.00             
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา 60,800. บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
เสนอราคา 60,800. บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 137/2562 
ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 -

659 สค. 62
จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคน
พิการระดับชาติ ประจ าปี 2562

43,200.00             
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
ราคา 43,200.- บาท

ร้านพาวเวอร์ เทรด เสนอ
ราคา 43,200.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 133/2562 
ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 -

660 สค. 62

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุม เพ่ือใช้ในการจัดประชุม
สมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ 
ประจ าปี 2562

55,000.00             

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท วัฒนากรเทรดด้ิง 
1980 จ ากัด เสนอราคา 
54,703.75 บาท

บริษัท วัฒนากรเทรดด้ิง 
1980 จ ากัด เสนอราคา 
54,703.75 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 132/2562 
ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2562

-

661 สค. 62
จัดจ้างตกแต่งสถานท่ี เพ่ือใช้ในการ
จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการ
ระดับชาติ ประจ าปี 2562

85,000.00             
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด เสนอราคา 
84,530.- บาท

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด เสนอราคา 
84,530.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 351/2562
 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 -

662 สค. 62
จัดจ้างผลิตเอกสาร เพ่ือใช้ในการจัด
ประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการ
ระดับชาติ ประจ าปี 2562

54,000.00             
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 
54,000.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ เสนอราคา 54,000.-
 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 352/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี 14 
สิงหาคม ๒๕๖๒

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

663 สค. 62
จัดจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจ 
พก.

500,000.00            
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจพี วัน คอนซัล
แทนท์ จ ากัด เสนอราคา 
497,550.-บาท

บริษัท เจพี วัน คอนซัล
แทนท์ จ ากัด เสนอราคา 
497,550.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 349/2562
 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 -

664 สค. 62
จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 32 รายการ 22,000.00             

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์ จ านวนเงิน 
20,287.20 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จ านวนเงิน 
20,287.20 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 345/2562
 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 -

665 สค. 62

จ้างซ่อมเปล่ียนลูกลอยสแตนเลส 
และก๊อกอ่างล้างมือห้องน้ าหญิงช้ัน ๑
 อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์

9,500.00               

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็น
เตอร์ ซัพพลาย จ ากัด 

จ านวนเงิน 9,458.80 บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด จ านวนเงิน 

9,458.80 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 326/2562
 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2562

-

666 สค. 62

จ้างซ่อมเปล่ียนหลอดไฟด้านหน้า
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

21,500.00             

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด จ านวนเงิน 
21,405.35 บาท

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
 จ านวนเงิน 21,405.35 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 354/2562
 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2562

-

667 สค. 62
จ้างจัดท าป้ายช่ือผู้อ านวยการ กลุ่ม
การคลัง

1,650.00               
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด 
จ านวนเงิน 1,605.- บาท

บริษัท กิตติโฆษณา จ ากัด 
จ านวนเงิน 1,605.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 371/2562
 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 -

668 สค. 62
จ้างจัดท าสมุดทะเบียนรับหนังสือ
และสมุดทะเบียนส่งหนังสือ

132,000.00            
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จ านวนเงิน 

132,000.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จ านวนเงิน 

132,000.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 347/2562
 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 -

669 สค. 62

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 3 รายการ

9,800

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอส
เอส ซัพพลาย เซอร์วิส 
ราคาท่ีเสนอ 9,790.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส
 ซัพพลาย เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 9,790.50 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 359/2562

-

670 สค. 62
ค่าซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 198,800

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้าน บ๊ิก เทรดด้ิง ราคาท่ี
เสนอ 198,800 บาท

ร้าน บ๊ิก เทรดด้ิง ราคาท่ี
เสนอ 198,800 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 137/2562
-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

671 สค. 62

ค่าจ้างจัดท าโล่และของท่ีระลึก
ส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าท่ี
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562

62,000

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้าน กวีศิลป์ ราคาท่ีเสนอ 
62,000 บาท

ร้าน กวีศิลป์ ราคาท่ีเสนอ 
62,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 369/2562

-

672 สค. 62

ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
น้ ามันเช้ือเพลิง เพ่ือเข้าร่วมโครงการ
สัมมนา เสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร พก. ประจ าปี 2562

18,000

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายปริญญา  เรืองจาบ 
ราคาท่ีเสนอ 18,000 บาท

นายปริญญา  เรืองจาบ 
ราคาท่ีเสนอ 18,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 383/2562

-

673 สค. 62

ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ ส าหรับ
ใช้ในโครงการสัมมนา เสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร พก. 
ประจ าปี 2562

196,000

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายปริญญา  เรืองจาบ 
ราคาท่ีเสนอ 196,000 บาท

นายปริญญา  เรืองจาบ 
ราคาท่ีเสนอ 196,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 382/2562

-

674 สค. 62

ค่าซ้ือกระเป๋าเอกสารส าหรับจัดงาน
โครงการสัมมนา เสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร พก. ประจ าปี 
2562

58,200

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้าน พาวเวอร์ เทรด ราคาท่ี
เสนอ 58,200 บาท

ร้าน พาวเวอร์ เทรด ราคาท่ี
เสนอ 58,200 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 143/2562

-

675 สค. 62

ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับจัดงาน
โครงการสัมมนา เสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร พก. ประจ าปี 
2562

80,000

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 65,272.14 
บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 65,272.14 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือ 144/2562

-

676 กย. 62
จ้างจัดพิมพ์แผนการจัดการภัยพิบัติ
ส าหรับคนพิการ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 
2560-2564

500,000.00            - เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 413/2562
 ลว. 13 กย. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

677 กย. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษในการ
อบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
 จังหวัดตรัง

14,400.00             - เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ รอดบวบ นายชาญวิทย์ รอดบวบ

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 418/2562
 ลว. 18 กย. 62

-

678 กย. 62
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงในการอบรมเสริม
พลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในชุมชน จังหวัดตรัง

17,000.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิงท่ัวไป

-

ราคาต่ าสุด

- -

679 กย. 62
ค่าเช่าห้องประชุมในการอบรมเสริม
พลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในชุมชน จังหวัดตรัง

10,000.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านค้าท่ัวไป -

ราคาต่ าสุด

- -

680 กย. 62
จัดซ้ือวสัดุท่ีใช้ในการอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในชุมชน จังหวัดตรัง

15,000.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านลี โอ ซ่า ร้านลี โอ ซ่า

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 418/2562
 ลว. 18 กย. 62

-

681 กย. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม
เสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน 
จังหวัดตรัง

40,000.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านลี โอ ซ่า ร้านลี โอ ซ่า

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 419/2562
 ลว. 18 กย. 62

-

682 กย. 62
จ้างท าป้ายไวนิลในการจัดกิจกรรม
แสดงผลงานนวัตกรรม  เทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

1,500.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิมา 
อิงค์(ไทยแลนด์)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิมา อิงค์
(ไทยแลนด์) ภายในวงเงิน 
936.25 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 416/2562 
 ลงวันท่ี 18 ก.ย. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

683 กย. 62

จ้างเหมาตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรม
เนียนผ่านทางพิเศษในการเดินทางไป
จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
 จังหวัดแพร่

13,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิงท่ัวไป

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

684 กย. 62

จ้างจัดท าป้ายและตกแต่งสถานท่ีเพ่ือ
ใช้ในการจัดอบรมเสริมพลังพลัง
เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3,800.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านค้าท่ัวไป ร้านค้าท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

685 กย. 62

เช่าสถานท่ีจัดอบรมเพ่ือใช้เป็น
สถานท่ีจัดอบรมเสริมพลังเครือข่าย
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

             15,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ใช้เช่าท่ัวไป ผู้ใช้เช่าท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

686 กย. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่

               7,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิงท่ัวไป

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

687 กย. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้จ้างเหมาในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดเชียงใหม่

             10,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิงท่ัวไป

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

688 กย. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
ใช้เติมรถตู้จ้างเหมาในการเดินทางไป
จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
 จังหวัดแพร่

               7,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีบริการน้ ามัน
เช้ือเพลิงท่ัวไป

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง
ท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

689 กย. 62
เช่าสถานท่ีจัดอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในชุมชน จังหวัดแพร่

               4,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ใช้เช่าท่ัวไป ผู้ใช้เช่าท่ัวไป
ราคาต่ าสุด

- -

690 กย. 62

จ้างท าป้ายส าหรับใช้ในการจัดอบรม
เสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน 
จังหวัดแพร่

               2,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านค้าท่ัวไป ร้านค้าท่ัวไป

ราคาต่ าสุด

- -

691 กย. 62

จ้างเหมาตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรม
เนียนผ่านทางพิเศษในการเดินทางไป
จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
 จังหวัดนครสวรรค์

             10,800.00

-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 10,800.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 397/2562 
 ลงวันท่ี 2 ก.ย 62

-

692 กย. 62

จ้างเหมาตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรม
เนียนผ่านทางพิเศษในการเดินทางไป
จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
 จังหวัดก าแพงเพชร

             10,800.00

-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 10,800.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 398/2562 
 ลงวันท่ี 2 ก.ย 62

-

693 กย. 62

จ้างเหมาตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรม
เนียนผ่านทางพิเศษในการเดินทางไป
จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
 จังหวัดแพร่

             14,400.00

-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 14,400.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 400/2562 
 ลงวันท่ี 2 ก.ย. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

694 กย. 62

จ้างเหมาตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรม
เนียนผ่านทางพิเศษในการเดินทางไป
จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
 จังหวัดพิษณุโลก

             25,200.00

-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 25,200.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 401/2562 
 ลงวันท่ี 4 ก.ย. 62

-

695 กย. 62
จ้างเหมาตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรม
เนียนผ่านทางพิเศษในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดน่าน

               5,400.00
-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 5,400.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 409/2562 
 ลงวันท่ี 11 ก.ย. 62 -

696 กย. 62

จ้างเหมาตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรม
เนียนผ่านทางพิเศษในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดเชียงใหม่

             10,800.00

-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบวงเงิน
ในการจ้าง 10,800.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 410/2562 
 ลงวันท่ี 11 ก.ย 62

-

697 กย. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการเดินทางไปราชการจังหวัด
เชียงใหม่

               7,200.00

-

  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบวงเงิน
ในการจ้าง 7,200.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 417/2562 
 ลงวันท่ี 18 ก.ย. 62

-

698 กย. 62
ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์             392,690.00

-
  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายสุรชัย
รูปหล่อ

นายสุรชัย
รูปหล่อ

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี148/2562
วันท่ี 18 กันยายน
2562

-

699 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน สจ-4027 กทม.

23,411.60             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

อู่วงศกรยนต์ อู่วงศกรยนต์ ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 393/2562 
 ลงวันท่ี 2 กย. 62

-

700 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮต-7596 กทม.

26,621.60             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 404/2562 
 ลงวันท่ี 6 กย. 62

-

701 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮฉ-850 กทม.

26,097.30             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 405/2562 
 ลงวันท่ี 6 กย. 62

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

702 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮล-6814 กทม.

13,550.64             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 411/2562 
 ลงวันท่ี 13 กย. 62

-

703 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฌอ-2328 กทม.

32,479.85             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 412/2562 
 ลงวันท่ี 13 กย. 62

-

704 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮจ-436 กทม.

49,820.27             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 414/2562 
 ลงวันท่ี 17 กย. 62

-

705 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮฐ-4934 กทม.

16,925.98             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 420/2562 
 ลงวันท่ี 18 กย. 62

-

706 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮฐ-4936 กทม.

13,127.48             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 421/2562 
 ลงวันท่ี 18 กย. 62

-

707 กย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮล-6816 กทม.

25,192.37             
-

 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 422/2562 
 ลงวันท่ี 24 กย. 62

-

708 กย. 62

จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการจัดการอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์และ
จังหวัดอุบลราชธานี

18,000.00             -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ 
เสนอราคา 18,000 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ เสนอ
ราคา 18,000 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๔๐๖/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๖ 
กันยายน ๒๕๖๒

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

709 กย. 62

จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการจัดการอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในชุมชนจังหวัดอ านาจเจริญ

             10,800.00 -
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ 
เสนอราคา 10,800 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ เสนอ
ราคา 10,800 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๔๒๓/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๒

-

710 กย. 62

จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการจัดอบรมเสริมพลังเครือข่าย
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชลบุรี

             32,400.00

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
เสนอราคา 32,400 บาท

นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
เสนอราคา 32,400 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๔๐๒/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี 4 
กันยายน 2562

-

711 กย. 62

จ้างซ่อมแซมสายโทรศัพท์และ
ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ อาคาร 
๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์

4,900.00               

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด จ านวนเงิน 4,815.- 
บาท

บริษัทเจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
 จ านวนเงิน 4,815.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 394/2562
 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2562

-

712 กย. 62
จ้างซ่อมแซมทาสีบริเวณด้านหน้า
อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์

16,300.00             
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์
เตอร์ ซัพพลาย จ ากัด 

จ านวนเงิน 16,264.-บาท

บริษัทเอ็นแอนด์เค เซ็นต์
เตอร์ ซัพพลาย จ ากัด จ านวน

เงิน 16,264.-บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 395/2562
 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2562 -

713 กย. 62

จ้างซ่อมแซมห้องน้ าช้ัน 1 ช้ัน 3, 
ทะลวงท่อน้ าท้ิงรางน้ าฝนและซ่อม
รอยแตกคอนกรีตพร้อมทากันซึม, 
ซ่อมแซมท่อน้ า PVC, ซ่อมแซมผนัง
ศิลาแลงรอบต้นไม้ และซ่อมแซม
เคร่ืองกรองน้ าตู้กดน้ า ช้ัน 3 บริเวณ
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

41,600

-   วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็น
เตอร์ ซัพพลาย จ ากัด 
จ านวนเงิน 41,580.20 บาท

บริษัท เอ็นแอนด์เค เซ็นเตอร์
 ซัพพลาย จ ากัด จ านวนเงิน 
41,580.20 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 426/2562
 ลงวันท่ี 25 กันยายน 
2562

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562

714 กย. 62

ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 5 รายการ

27,800

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอส
เอส ซัพพลาย เซอร์วิส 
ราคาท่ีเสนอ 27,713 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส
 ซัพพลาย เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 27,713 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 396/2562 -

715 กย. 62
ค่าซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 220,000

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
ร้านสุรชัย ราคาท่ีเสนอ 
216,870 บาท

ร้านสุรชัย ราคาท่ีเสนอ 
216,870 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ 146/2562 -

716 กย. 62

ค่าจ้างท าเอกสารส าหรับการจัดงาน
โครงการสัมมนา เสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร พก.ประจ าปี 
2562

50,000

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้านร่วมเจริญ ราคาท่ีเสนอ
 43,000 บาท

ร้านร่วมเจริญ ราคาท่ีเสนอ 
43,000 บาท

ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง 407/2562 -

717 กย. 62
ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ

12,800
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 12,733
 บาท

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 12,733 
บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 408/2562 -

718 กย. 62
ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟต์ 10,100

-
 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง ราคาท่ี
เสนอ 10,058 บาท

วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง ราคาท่ี
เสนอ 10,058 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 415/2562 -

719 กย. 62
ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

2,900
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 2889 
บาท

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 2889 
บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 424/2562 -

720 กย. 62
ค่าจ้างผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการตาม
สิทธิคนพิการ

250,000
-

 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ ราคาท่ีเสนอ 
250,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ ราคาท่ีเสนอ 
250,000 บาท

ราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง 425/2562 -


