
ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 ต.ค.-65 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

ราชการของ พก. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 2 

เดือน (ตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน

 2565)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            460,000.00          432,044.60  วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพ

พลาย จ ากัด                     

         432,044.60

บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพ

พลาย จ ากัด                   

         432,044.60

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 8/2566   

ลว. 11 ต.ค. 2565

2 ต.ค.-65 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน     6 

เคร่ือง

            500,000.00          489,600.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล         

ซินเนอร์จี จ ากัด

                 489,600.00

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล    

  ซินเนอร์จี จ ากัด

                489,600.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 2/2566

 ลว. 11 ต.ค.65

ต.ค.-65 จ้างเหมาพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย จ านวน 9 คน (ต้ังแต่

เดือนตุลาคม 2565 - 30 

พฤศจิกายน 2565)

            380,090.00          380,090.00  วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่าน

ศึก

                 380,090.00

องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก

                380,090.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 4/2566

 ลว. 11 ต.ค. 2565

3 จ้างเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรมเปิด

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนสตรี

เหล็กพัฒนาและการประชุม

แลกเปล่ียนการส่งเสริมและ

สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและ

สวัสดิการของประชาชนและกลุ่มคน

เปราะบางในชุมชน เชตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ พร้อมเคร่ืองเสียง

             50,000.00 50,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูช่ันส์ 

จ ากัด

                   50,000.00

บริษัท อีเว้นท์ เทค โซลูช่ันส์

 จ ากัด

                  50,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 11/2566

 ลว. 25 ต.ค. 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

4 ต.ค.-65 เช่าสถานท่ีเพ่ือจัดเก็บเอกสารของ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

216,000.-บาท 216,000.-บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์

                 216,000.00

นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์

                216,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 1/2566

 ลว. 6 ต.ค. 2565

5 ต.ค.-65 จ้างเหมาบริการก าจัด ปลวก มด 

หนู แมลงสาบ และยุง (ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

150,000.00 122,992.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด        

              122,992.00

 บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด       

          122,992.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 5/2566 

ลว.11 ต.ค. 2565

6 ต.ค.-65 ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ) จ้างเหมาเอกชน

ด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์ราชการ

 พก. (ต้ังแต่เดือนตุลาคม - 30 

พฤศจิกายน 2565)

15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพ

พลาย จ ากัด                     

           15,000.00

 บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน 

ซัพพลาย จ ากัด                

            15,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 6/2566 

ลว. 11 ต.ค. 2565

7 ต.ค.-65
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) จ้างเหมา

เอกชนด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์

ราชการ พก. (ต้ังแต่เดือนตุลาคม - 30

 พฤศจิกายน 2565)

15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน ซัพ

พลาย จ ากัด                     

       15,000.00

 บริษัท อินทีกริต้ี โชลูช่ัน 

ซัพพลาย จ ากัด                

           15,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 7/2566 

ลว. 11 ต.ค. 2565



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

8 ต.ค.-65 เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารและ

ทรัพย์สินของทางราชการ (ต้ังแต่

เดือนตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566)

66,000.00 66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางปิยะวดี พงศ์ไทย           

              66,000.00

นางปิยะวดี พงศ์ไทย          

          66,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 3/2566   

ลว. 11 ต.ค. 2565

9 ต.ค.-65 เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารและ

ทรัพย์สินของทางราชการ (ต้ังแต่

เดือนตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566)

108,000.00 108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ        

                108,000.00

นางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ       

                108,000.00
 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 4/2566   

ลว. 11 ต.ค. 2565

10 ต.ค.-65 เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารและ

ทรัพย์สินของทางราชการ (ต้ังแต่

เดือนตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566)

72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภา สาธุพันธ์ุ      

                72,000.00

นางสาวธนาภา สาธุพันธ์ุ     

              72,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 5/2566   

ลว. 11 ต.ค. 2565

11 ต.ค.-65 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภค (ต้ังแต่

เดือนตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566)

100,000.00 99,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิพนธ์ มาร์

เก็ตต้ิง                            

          99,900.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิพนธ์ มาร์

เก็ตต้ิง                           

        99,900.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 6/2566   

ลว. 11 ต.ค. 2565

12 ต.ค.-65 เช่าใช้บริการสัญญาผ่านดาวเทียม 

(ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2565 - 30 

กันยายน 2566)

30,000.00 28,563.48 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด  

                                    

 28,563.48

บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด 

                                   

   28,563.48

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 7/2566   

ลว. 11 ต.ค. 2565



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

13 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชนท าความสะอาด

อาคารส านักงาน ปีงบประมาณ 

2566 จ านวน 2 เดือน (เดือน

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565)

            215,400.00          215,400.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท สยามนคร จ ากัด      

               215,400.00

 บริษัท สยามนคร จ ากัด     

              215,400.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 1/2566 

ลว. 11 ต.ค. 2565

14 ต.ค.-65 จ้างบริการดูแล บ ารุงรักษาลิฟต์

ปีงบประมาณ 2566

             20,000.00           18,725.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียร่ิง                      

              18,725.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียร่ิง                    

             18,725.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 2/2566 

ลว. 11 ต.ค. 2565

15 ต.ค.-65  จ้างบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ 

ปีงบประมาณ 2566

             30,000.00           24,075.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอพีเอส.เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด                  

             24,075.00

บริษัท ไอพีเอส.เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด                 

              24,075.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 3/2566 

ลว. 11 ต.ค. 2565

16 ต.ค.-65 จ้างด าเนินโครงการผลิตส่ือ Online

 ส่ือสารสังคมด้านคนพิการ

            500,000.00          498,085.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจพี วัน คอนซัลแทนท์

 จ ากัด                            

    498,085.00

บริษัท เจพี วัน คอนซัล

แทนท์ จ ากัด                   

            498,085.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 9/2566 

ลว. 12 ต.ค. 2565



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

17 ต.ค.-65 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2566

            250,000.00          205,350.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด์บ็อกซ์ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากัด                     

       205,350.00

บริษัท แซนด์บ็อกซ์ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากัด                    

       205,350.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 10/2566 

ลว. 25 ต.ค. 2565

18 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ

งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม

อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 (คนท่ี 1) (ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

            180,000.00 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร ดารากร ณ 

อยุธยา                           

            180,000.00

นางสาวกชกร ดารากร ณ 

อยุธยา                          

           180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง        

เลขท่ี 13/2566           

ลว. 6 ต.ค. 65

19 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ

งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม

อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 (คนท่ี 2) (ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

             18,000.00 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนาพันธ์ุ 

                                    

     180,000.00

นายพรภวิษย์ วงศ์วัฒนาพันธ์ุ

                                   

       180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง          

เลขท่ี 14/2566            

ลว. 6 ต.ค. 65



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

20 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ

งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม

อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 (คนท่ี 3) (ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

             18,000.00 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยศ พรหมธิรักษ์        

               180,000.00

นายชัยยศ พรหมธิรักษ์       

              180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง         

เลขท่ี 15/2566            

ลว. 6 ต.ค. 65

21 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจัดการ

งานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม

อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 (คนท่ี 4) (ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

             18,000.00 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร เสียงดัง         

            180,000.00

นางสาวศศิธร เสียงดัง        

            180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง         

เลขท่ี 16/2566           

ลว. 6 ต.ค. 65

22 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

เพ่ือช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลใน

ระบบสารบรรณ ปฏิบัติงานประจ า

กลุ่มอ านวยการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต้ังแต่

เดือนตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566)

            165,600.00 165,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธวัลรัตน์ แพเทพย์    

           165,600.00

นางสาวธวัลรัตน์ แพเทพย์   

            165,600.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง         

เลขท่ี 17/2566            

ลว. 6 ต.ค. 65



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

23 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนงาน

ด้านกฎหมาย การบริหารงานบุคคล

 การเงินการคลัง และการจัดซ้ือจัด

จ้าง (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2565 - 30

 กันยายน 2566)

            216,000.00 216,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอารีย์ จันแก้ว              

          216,000.00

นายอารีย์ จันแก้ว             

            216,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง          

เลขท่ี 18/2566           

ลว. 6 ต.ค. 65

24 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ก ากับ 

ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร

สถานท่ี และงานสารบรรณ (ต้ังแต่

เดือนตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566)

            180,000.00 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรินทร สร้อยสุข           

         180,000.00

นายวรินทร สร้อยสุข          

          180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง          

เลขท่ี 19/2566           

ลว. 6 ต.ค. 65

25 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ด าเนินการตรวจสอบติดตามการ

ด าเนินงานด้านบริหารการควบคุม

ภายใน (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2565 - 

30 กันยายน 2566)

            360,000.00 360,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์    

            360,000.00

นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์   

             360,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง         

เลขท่ี 20/2566           

ลว. 6 ต.ค. 65



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

26 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติงานด้านสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง

 (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2565 - 30 

กันยายน 2566)

            180,000.00 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางยชลประพัฒน์ ผลมะขาม 

                                    

 180,000.00

นางยชลประพัฒน์ ผลมะขาม

                                   

   180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง          

เลขท่ี 51/2566            

ลว. 10 ต.ค. 65

27 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติงานด้านจัดท างบประมาณ

ด้านบริหารงานบุคคล (ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

            180,000.00 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัทปภาภัค น่ิมภัทร

สกุล                              

        180,000.00

นางสาวณัทปภาภัค น่ิมภัทร

สกุล                             

      180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง          

เลขท่ี 52/2566           

ลว. 10 ต.ค. 65

28 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนา

องค์การ (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2565 -

 30 กันยายน 2566)

            180,000.00 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกร ศรศิริ            

             180,000.00

นางสาวสิริกร ศรศิริ           

            180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง        

เลขท่ี 53/2566           

ลว. 10 ต.ค. 65

29 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ด าเนินงานธุรการและตรวจสอบ

ภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

(ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2565 - 30 

กันยายน 2566)

            180,000.00 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกานดา จันทารักษ์ 

ราคาท่ีเสนอ 180,000.00

นางสาวสิริกร ศรศิริ ราคาท่ี

เสนอ 180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง        

เลขท่ี 54/2566           

ลว. 10 ต.ค. 65



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

30 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ช่วยปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์

นโยบายและแผน (ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

            180,000.00 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภิญรัชต์ สุทธิ ราคาท่ี

เสนอ 180,000.00

นางสาวภิญรัชต์ สุทธิ ราคาท่ี

เสนอ 180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง         

เลขท่ี 55/2566           

ลว. 10 ต.ค. 65

31 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ด าเนินงานกลุ่มการคลัง ช่วย

ปฏิบัติงานการเงิน (ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

            180,000.00 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชญากาณฑ์ โชสิวสกุล

                                    

      180,000.00

นางสาวชญากาณฑ์ โชสิว

สกุล                             

             180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง        

เลขท่ี 69/2566           

ลว. 10 ต.ค. 65

32 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ คนท่ี 2 (ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

            180,000.00 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชนม์ สมฤทธ์ิ 

ราคาท่ีเสนอ 180,000.00

นางสาวณัชชนม์ สมฤทธ์ิ 

ราคาท่ีเสนอ 180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง         

เลขท่ี 70/2566           

ลว. 10 ต.ค. 65

33 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ปฏิบัติงานด้านส่ือสารองค์กร (ต้ังแต่

เดือนตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566)

            228,000.00 228,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นาสาวคนึงนิจ ศรทรง ราคาท่ี

เสนอ 228,000.00

นาสาวคนึงนิจ ศรทรง ราคา

ท่ีเสนอ 228,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง        

เลขท่ี 71/2566           

ลว. 10 ต.ค. 65



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

34 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ คนท่ี 3 (ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

            180,000.00 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเปริกา สมสอง ราคาท่ี

เสนอ 180,000.00

นางสาวเปริกา สมสอง ราคา

ท่ีเสนอ 180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง         

เลขท่ี 72/2566           

ลว. 10 ต.ค. 65

35 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ คนท่ี 1 (ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

            180,000.00 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายกันตเมศฐ์ กิตติศักด์ิ   

บุญภา                           

             180,000.00

นายกันตเมศฐ์ กิตติศักด์ิบุญ

ภา                               

      180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง         

เลขท่ี 73/2566           

ลว. 10 ต.ค. 65

36 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ปฏิบัติงานด้านการผลิตส่ือ

ประชาสัมพันธ์ (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 

2565 - 30 กันยายน 2566)

            204,000.00 204,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประกายเดือน สุขศรี

จักรวาฬ ราคาท่ีเสนอ          

          204,000.00

นางสาวประกายเดือน สุขศรี

จักรวาฬ ราคาท่ีเสนอ         

         204,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง        

เลขท่ี 74/2566            

ลว. 10 ต.ค. 65

37 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ด าเนินงานกลุ่มการคลัง ช่วย

ปฏิบัติงานงบประมาณและ

ตรวจสอบใบส าคัญ (คนท่ี 1) (ต้ังแต่

เดือนตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566)

            180,000.00 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกฤตยพรรณ นิยมมาก

 ราคาท่ีเสนอ                    

      180,000.00

นางสาวกฤตยพรรณ นิยม

มาก ราคาท่ีเสนอ              

            180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง        

เลขท่ี 75/2566           

ลว. 10 ต.ค. 65



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

38 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

เพ่ือช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน

สารบรรณ ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม

อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  (ต้ังแต่วันท่ี 17 ตุลาคม

 2565 - 30 กันยายน 2566)

            172,500.00 172,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายธราพงษ์ สบู่แก้ว ราคาท่ี

เสนอ    172,500.00

นายธราพงษ์ สบู่แก้ว ราคาท่ี

เสนอ 172,500.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงการจ้าง        

เลขท่ี 79/2566            

ลว. 10 ต.ค. 65

39 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคน

พิการ ด้านการสนับสนุนเว็บไซต์ตลาด

งานด้านคนพิการออนไลน์

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ หมู่สิน วงเงินใน

การจัดจ้าง 180,000.00

นายอาทิตย์ หมู่สิน วงเงินใน

การจัดจ้าง 180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 21/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

40 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคน

พิการ ด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวโพยม จักสาน   

               180,000.00

นางสาวแพรวโพยม จักสาน  

           180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 22/2566 

ลว. 6 ต.ค.65



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

41 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคน

พิการ ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาและอาชีพคนพิการและ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (คนท่ี 1)

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาวเพชรไพลิน คล้ิงบัว

ทอง                              

             180,000.00

 นางสาวเพชรไพลิน คล้ิงบัว

ทอง                             

        180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 23/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

42 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ

คนพิการ ด้านการสนับสนุนการ

ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาและอาชีพคน

พิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ 

(คนท่ี 2)

            180,000.00          180,000.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจิตรา  อ่ิมวิทยา นางสาวจิตรา  อ่ิมวิทยา 

วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 24/2566 

ลว. 6 ตค.65

43 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคน

พิการ ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาและอาชีพคนพิการและ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (คนท่ี 3)

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  นายจีรศักด์ิ จันทัย วงเงินใน

การจัดจ้าง 180,000.00

 นายจีรศักด์ิ จันทัย วงเงิน

ในการจัดจ้าง 180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 25/2566 

ลว. 6 ต.ค.65



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

44 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ด าเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ ด้านการส ารวจ 

ประมาณราคาและควบคุมติดตามงาน

งบประมาณส่ิงก่อสร้าง

            216,000.00          216,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญชัย เนกขัมพิทักษ์     

             216,000.00

นายบุญชัย เนกขัมพิทักษ์    

              216,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 26/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

45 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ด าเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต คนพิการ ด้านการส ารวจ

ออกแบบ เขียนแบบ งานด้าน

สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมโยธา

            216,000.00          216,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ 

สะใบบาง                        

           216,000.00

นายปราโมทย์ 

สะใบบาง                       

            216,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 27/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

46 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 

ด้านคนพิการ งานส่งเสริมศักยภาพ

องค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการท่ีมี

มาตรฐาน

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัชรกร หลวงเร่ือง         

             180,000.00

นายวัชรกร หลวงเร่ือง        

              180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 28/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

47 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก

ส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (คนท่ี

 1)

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรี กรวัชร  แก้วเนิน 

                                    

    180,000.00

ว่าท่ีร้อยตรี กรวัชร  แก้วเนิน

                                   

      180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 29/2566 

ลว. 6 ต.ค.65



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

48 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก

ส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (คนท่ี

 2)

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสายฝน มะลิวัลย์      

          180,000.00

นางสาวสายฝน มะลิวัลย์     

           180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 30/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

49 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก

ส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (คนท่ี

 3)

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุวนันท์ เดชกุญชร    

         180,000.00

นางสาวสุวนันท์ เดชกุญชร   

          180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 31/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

50 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน

ภายใต้โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและ

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งาน

สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการจังหวัด 

พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายชนกันต์ ศิริเวช             

           180,000.00

นายชนกันต์ ศิริเวช           

             180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 32/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

51 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน

ภายใต้โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและ

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งาน

สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการจังหวัด 

พ้ืนท่ีภาคเหนือ และภาคกลาง

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ธิดา  มาลายารม

                                    

       180,000.00

นางสาวพิมพ์ธิดา  มาลายา

รม                               

            180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 33/2566 

ลว. 6 ต.ค.65



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

52 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมการเข้าถิงสิทธิคนพิการ (การ

จัดบริการล่ามภาษามือ)

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาวณัฐริกา อินทวงศ์     

           180,000.00

 นางสาวณัฐริกา อินทวงศ์    

            180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 34/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

53 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถิง

สิทธิคนพิการ สนับสนุนยุทธศาสตร์ล่าม

ภาษามือ

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธาริณี ขาวสอาด      

           180,000.00

นางสาวธาริณี ขาวสอาด     

            180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 35/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

54 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึง

สิทธิคนพิการ สนับสนุนการจัดบริการ

ผู้ช่วยคนพิการ

            180,000.00          180,000.00  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปริญญา ประทุมมี นางสาวปริญญา ประทุมมี 

วงเงินในการจัดจ้าง 

180,000.-บาท

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 36/2566 

ลว. 6 ตค.65

55 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึง

สิทธิคนพิการ งานด้านสนับสนุนการจัด

สวัสดิการคนพิการระดับชุมชน

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐณิชา ทองเกษ   

             180,000.00

นางสาวณัฎฐณิชา ทองเกษ  

              180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 37/2566 

ลว. 6 ต.ค.65



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

56 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึง

สิทธิคนพิการ งานสนับสนุนและบันทึก

ข้อมูลคนพิการ ของศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์นรี แก้วเปีย      

           180,000.00

นางสาวณัฏฐ์นรี แก้วเปีย     

            180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 38/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

57 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึง

สิทธิคนพิการ ด้านสังคมสงเคราะห์

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ ปรากฏวงศ์ 

                                    

  180,000.00

นางสาวนพวรรณ ปรากฏวงศ์

                                   

    180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 39/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

58 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ ด้านงาน

สนับสนุนการจัดบริการคนพิการของ

ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร

            180,000.00          180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐภูมิ ธรรมสาร          

         180,000.00

นายณัฐภูมิ ธรรมสาร         

          180,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 40/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

59 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน

ภายใต้โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและ

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งาน

สนับสนุนการจัดสวัสดิการคนพิการ

             90,000.00           90,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปรีชญาภรณ์ นิลพัตร นางสาวปรีชญาภรณ์ นิลพัตร

          90,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 41/2566 

ลว. 6 ตค.65



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

60 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน

ภายใต้โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและ

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งาน

สนับสนุนการจัดบริการคนพิการ

             90,000.00           90,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมัชฌิมา ทองมาก 

วงเงินในการจัดจ้าง             

            90,000.00

นางสาวมัชฌิมา ทองมาก 

วงเงินในการจัดจ้าง           

              90,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 42/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

61 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน

ของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร

 สาขามีนบุรี คนท่ี 1

             90,000.00           90,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร ช านาญแทน 

                                    

   90,000.00

นางสาวนิภาพร ช านาญแทน

                                   

     90,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 43/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

62 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน

ของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร

 สาขามีนบุรี คนท่ี 2

             90,000.00           90,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย แดนวงดร         

              90,000.00

นายสมชาย แดนวงดร        

               90,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 44/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

63 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน

ของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร

 สาขาอ้อมน้อย (คนท่ี 1)

             90,000.00           90,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอนุสรา ตราครุฑ      

              90,000.00

นางสาวอนุสรา ตราครุฑ     

               90,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 45/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

64 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน

ของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร

 สาขาอ้อมน้อย (คนท่ี 2)

             90,000.00           90,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายดรณ์ภพ รัตนไพบูลย์วงศ์ 

                                    

       90,000.00

นายดรณ์ภพ รัตนไพบูลย์วงศ์

                                   

      90,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 46/2566 

ลว. 6 ต.ค.65



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

65 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน

ของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร

 สาขาสายไหม

             90,000.00           90,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอนรรฆวี เกิดสมบูรณ์ 

                                    

    90,000.00

นางสาวอนรรฆวี เกิดสมบูรณ์

                                   

  90,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 47/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

66 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ด าเนินงานบริการพนักงานขับรถยนต์

ประจ าศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร สาขาสายไหม

             72,000.00           72,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  นายอรรถพงษ์ ไพปัญญา     

               72,000.00

 นายอรรถพงษ์ ไพปัญญา    

                72,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 48/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

67 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ด าเนินงานบริการพนักงานขับรถยนต์

ประจ าศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร สาขาอ้อมน้อย

             72,000.00           72,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายคุณากร โหมดอ่อน        

              72,000.00

นายคุณากร โหมดอ่อน       

               72,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 49/2566 

ลว. 6 ต.ค.65

68 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ด าเนินงานบริการพนักงานขับรถยนต์

ประจ าศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี

             72,000.00           72,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย นุชนงค์            

              72,000.00

นายฉัตรชัย นุชนงค์           

             72,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 50/2566 

ลว. 6 ต.ค.65



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ หรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565

69 ต.ค.-65 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึง

สิทธิคนพิการ ด้านงานสนับสนุนการ

บริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานครและการจัดสวัสดิการ

คนพิการในชุมชน

             75,000.00           75,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา แก้วบุรี      

         75,000.00

นางสาวกาญจนา แก้วบุรี     

          75,000.00

 มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ข้อตกลงเลขท่ี 81/2566 

ลว. 31 ต.ค.65


