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1 พค. 62

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดค่าย
คัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 
ประจ าปี 2562

30,000.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด - ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 89/2562 
ลว. 22 พค. 62 -

2 พค. 62

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการจัดค่าย
คัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 
ประจ าปี 2562

100,000.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย - ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 88/2562 
ลว. 22 พค. 62 -

3 พค. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
การจัดค่ายคัดเลือกผู้แทนเยาวชน
พิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้า
ทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
สากล ประจ าปี 2562

9,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ สมบุญ นายจักรพงษ์ สมบุญ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 260/2562
 ลว. 22 พค. 62 -

4 พค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากศในการจัดค่าย
คัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 
ประจ าปี 2562

10,800.00 - เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ รอดบวบ นายชาญวิทย์ รอดบวบ - ใบส่ังจ้างเลขท่ี 261/2562
 ลว. 22 พค. 62 -

5 พค. 62

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงในการจัดค่าย
คัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 
ประจ าปี 2562

3,000.00 - เฉพาะเจาะจง - - - - -

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2562
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6 พค. 62

เช่าอินเตอร์เน็ตในการจัดค่าย
คัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 
ประจ าปี 2562

20,000.00 - เฉพาะเจาะจง - - - - -

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

700,000.00            - เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -  สัญญาจ้างเลขท่ี 
11/2562 ลว. 27 มิย. 62 -

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ -  สัญญาจ้างเลขท่ี 

12/2562 ลว. 2 กค. 62 -

9 พค. 62
จ้างท่ีปรึกษาจัดท าสรุปผลการศึกษา
การจัดสมัชชาเครือข่ายคนพิการ
ระดับชาติ ประจ าปี 2562

            650,000.00 - เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -  สัญญาจ้างเลขท่ี 4/2562
 ลว. 18 มิย. 62 -

10 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 - เลขท่ี 80/2562  ลงวันท่ี 7
 พ.ค. 62 -

11 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
- เลขท่ี 81/2562  ลงวันท่ี 7

 พ.ค. 62 -
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12 พค. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรมเสริมพลังเครือข่ายสตรีจิต
อาสาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในพ้ืนท่ี

9,000.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในการซ้ือ 9,000-บาท - เลขท่ี 82/2562  ลงวันท่ี 
16 พ.ค. 62 -

13 พค. 62
ซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายสตรีจิตอาสาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในพ้ืนท่ี

4,800.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

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

บาท
- เลขท่ี 83/2562  ลงวันท่ี 

16 พ.ค. 62 -

14 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
- เลขท่ี 90/2562  ลงวันท่ี 

23 พ.ค. 62 -

15 พค. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์
เช่ียวชาญด้านคนพิการ รุ่นท่ี 2

15,900.00             -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในการซ้ือ 15,900.-บาท - เลขท่ี 91/2562  ลงวันท่ี 
23 พ.ค. 62 -

16 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
- เลขท่ี 92/2562  ลงวันท่ี 

28 พ.ค. 62 -
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17 พค. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคใต้

6,900.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในการซ้ือ 6,900.-บาท - เลขท่ี 93/2562  ลงวันท่ี 
28 พ.ค. 62 -

18 พค. 62

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
รถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาเพ่ือใช้ในการ
เดินทางไปอบรมเสริมพลังเครือข่าย
สตรีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในพ้ืนท่ี

10,000.00             -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง - - - - -

19 พค. 62

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

6,000.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง - - - - -

20 พค. 62

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

15,000.00             -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง - - - - -
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21 พค. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคใต้

2,550.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 

2,550.-บาท - เลขท่ี 239/2562  ลงวันท่ี
 7 พ.ค. 62 -

22 พค. 62
จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม
เสริมพลังเครือข่ายสตรีจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพ้ืนท่ี

               4,800.00 -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 

4,800.-บาท - เลขท่ี 250/2562  ลงวันท่ี
 16 พ.ค. 62 -

23 พค. 62

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้
ในการเดินทางไปจัดอบรมเสริมพลัง
เครือข่ายสตรีจิตอาสาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในพ้ืนท่ี

               9,000.00 -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ
นายปริญญา เรืองจาบวงเงิน

ในการจ้าง 9,000.-บาท - เลขท่ี 255/2562  ลงวันท่ี
 17 พ.ค. 62 -

24 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 - เลขท่ี 256/2562  ลงวันท่ี
 17 พ.ค. 62 -

25 พค. 62

จ้างท าเอกสารประกอกการอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์เช่ียวชาญด้าน
คนพิการ รุ่นท่ี 2

             21,200.00 -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 

21,200.-บาท - เลขท่ี 263/2562  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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2562

26 พค. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคน
พิการการส่งเสริมการขายด้วยตลา
อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SE ด้านคนพิการในภาคใต้

               4,600.00 -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า
ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 

4,600.-บาท - เลขท่ี 266/2562  ลงวันท่ี
 28 พ.ค. 62 -

27 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 - เลขท่ี 267/2562  ลงวันท่ี
 28 พ.ค. 62 -

28 พค. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

               4,500.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง - - - - -

29 พค. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ  เพ่ือใช้ส าหรับเดินทางไป
ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

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

การจ้าง 14,400.-บาท - เลขท่ี 238/2562 ลงวันท่ี 
3 พ.ค. 62 -

30 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

-
ใบส่ังจ้าง 276/2562 ลง
วันท่ี 10 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2562

31 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 -

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

-

32 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

-

ใบส่ังซ้ือ 95/2562 ลงวันท่ี
 5 มิ.ย. 62

-

33 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

-

ใบส่ังซ้ือ 96/2562 ลงวันท่ี
 5 มิ.ย. 62

-

34 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

-

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

-

35 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 -

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

-

36 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

-

ใบส่ังจ้าง 272/2562 ลง
วันท่ี 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2562

37 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

-

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

-

38 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 -

ใบส่ังซ้ือ 85/2562 ลงวันท่ี
 16 พ.ค. 62

-

39 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

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

40 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

-

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

-

41 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 -

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

42 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

-

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

-

43 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 - ใบส่ังจ้าง 257/2562 -
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กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2562

44 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 - ใบส่ังจ้าง 259/2562 -

45 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 - ใบส่ังซ้ือ 86/2562 -

46 พค. 62

ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการสัมมนา
โครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการด้านการเงินการคลัง
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

60,000                    - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านตากอรุณสิน ราคาท่ีเสนอ
 59,952.10 บาท

ร้านตากอรุณสิน ราคาท่ีเสนอ 
59,952.10 บาท - ใบส่ังซ้ือ 87/2562 -

47 พค. 62
ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพ่ือใช้ใน
การเดินทางไปราชการจังหวัดน่าน

5,400                     - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายปริญญา เรืองจาบ ราคา
ท่ีเสนอ 5,400 บาท

นายปริญญา เรืองจาบ ราคาท่ี
เสนอ 5,400 บาท - ใบส่ังจ้าง 264/2562 -

48 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 - ใบส่ังจ้าง 265/2562 -

49 พค. 62
ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

80,000                    - โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านสุรชัย ราคาท่ีเสนอ 
64,880 บาท

ร้านสุรชัย ราคาท่ีเสนอ 64,880
 บาท - ใบส่ังซ้ือ 94/2562 -

50 พค. 62
จ้างซ่อมแซมป๊ัมน้ า อาคาร 60 ปี 
กรมประชาสงเคราะห์

             58,400.00

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด ร้านเค แอนด์ ที เทรด 

58,315.-บาท -
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 258/2562
 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2562 -
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51 พค. 62
จ้างซ่อมแซมช้ันพ้ืนบันไดทางข้ึน 
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

             41,000.00

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง

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

-
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 269/2562
 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2562

-

52 พค. 62
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ              62,000.00

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด ร้านเค แอนด์ ที เทรด 

61900.-บาท -
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 275/2562
 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 -

53 พค. 62

จ้างตกแต่งฉากหลังพระบรมฉายา
ลักษณ์เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

             30,000.00

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์เซเว่นทีน 
โปรด๊ักช่ัน จ ากัด

บริษัท โฟร์เซเว่นทีน 
โปรด๊ักช่ัน จ ากัด 29,960.-
บาท -

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 298/2562
 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 
2562 -

54 พค. 62
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

             56,200.00

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก ไอที 99 ร้านบางกอก ไอที 99 

56,100.-บาท -
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 97/2562 
ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 -

55 พค. 62
จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย       จ านวน 6 คน

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

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก       1,500,672.- บาท -

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

56 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

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

57 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 -

สัญญาเลขท่ี 2/2562 ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2561

-

58 พค. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 1,800.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า    1,799.65.- 
บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
22/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-
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วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2562

59 พค. 62

จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนด
แนวทางและการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพ  คนพิการและศูนย์
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 9,000.-

-

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

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
21/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

60 พค. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  คน
พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 10,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  9,006.19 
บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
13/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

61 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

-
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
59/2562 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2561

-

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

 500000.-

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

         499,995.- บาท -
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง      เลขท่ี
  60/2562     ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2561

-

63 พค. 62

จ้างจัดงานรับมอบลานตะวันย้ิม             380,000.00

-

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

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 66/2562
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2561

-

64 พค. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดสัมมนา "ถวายชุด
ความรู้การจัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ"

 50,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  
49,813.85 บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 30/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-
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วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2562

65 พค. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดสัมมนา 
ถวายชุดความรู้
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ

 50,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร่วมเจริญ ร้านร่วมเจริญ
50,000.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 101/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-

66 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

-

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

67 พค. 62

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

 486,400.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง
486,400.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 21/2561
ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561

-

68 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
-

สัญญาเลขท่ี 2/2562 วันท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2562 -

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

30,000.-

-
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง

29,960.- บาท -
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี

49/2562
ลงวันท่ี 15 ก.พ .2562

-

70 พค. 62

จ้างติดตามประเมินผลองค์กรด้านคน
พิการ 
ในระบบ Coaching ประจ าปี 2562

500,000.-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระชัย 
วีระฉันทะชาติ

นายวีระชัย 
วีระฉันทะชาติ
500,000.- บาท -

สัญญาจ้าง
เลขท่ี 6/2562

วันท่ี 14 มี.ค.2562 -

71 พค. 62
จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 130,000.-

-
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจ ร้านรุ่งเรืองกิจ

128,000.- บาท -
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

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2562

72 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

-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 164/2562

วันท่ี 22 ก.พ.2562

-

73 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
-

สัญญาเลขท่ี 7/2562
วันท่ี 16 พ.ค.62

-

74 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 -

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

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

             58,450.13

-
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด -

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 243/2562

วันท่ี 10 พค. 2562
-

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

               8,995.49

-
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 

จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด -

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 268/2562

วันท่ี 29 พค. 2562
-


