
ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 ต.ค. 63

จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย   จ านวน 6 คน

         1,600,000.00       1,527,960.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก     
เป็นเงิน 1,500,672.- บาท

 ราคาต  าสุด  สัญญาเลขที 
1/2564

ลงวันที  28 ต.ค.63

2 ต.ค. 63

เช่าเครื องถ่ายเอกสาร จ านวน 6 
เครื อง

            500,000.00         489,600.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์จี จ ากัด

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์จี จ ากัด                
เป็นเงิน 489,600.- บาท

 ราคาต  าสุด สัญญาเช่าเลขที  
1/2564

 ลงวันที  22 ต.ค.63

3 ต.ค. 63
จ้างเหมาบริการก าจัด ปลวก มด หนู 
แมลงสาบ และยุง

102,720.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด ราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง 7/2564 ลงวันที 
 20 ต.ค. 63

 - 

4 ต.ค. 63 เช่าใช้บริการสัญญาผ่านดาวเทียม 28,563.48 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิชั นส์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ทรู วิชั นส์ กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ 5/2564 ลงวันที  
20 ต.ค. 63

 - 

5 ต.ค. 63
เช่าพ้ืนที ส าหรับจัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินของทางราชการ

6,600.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางปิยะวดี พงศ์ไทย นางปิยะวดี พงศ์ไทย ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ 6/2564 ลงวันที  
20 ต.ค. 63

 - 

6 ค.ค.63
เช่าพ้ืนที ส าหรับจัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินของทางราชการ

108,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ นางสาวจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ 7/2564 ลงวันที  
20 ต.ค. 63

 - 

7 ต.ค. 63
เช่าพ้ืนที ส าหรับจัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินของทางราชการ

             72,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภา สาธุพันธ์ุ นางสาวธนาภา สาธุพันธ์ุ ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ 8/2564 ลงวันที  
20 ต.ค. 63

 - 

8 ต.ค. 63 จัดซ้ือน้ าดื มส าหรับบริโภค 99,900.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิพนธ์ มาร์

เก็ตต้ิง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิพนธ์ มาร์

เก็ตต้ิง
ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ 9/2564 วันที  20
 ต.ค. 63

 - 

9 ต.ค. 63 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 19,440.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) 

จ ากัด

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)

 จ ากัด
ราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ 10/2564 วันที  
20 ต.ค. 63  - 

10 ต.ค. 63

จัดซ้ือวัสดุในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อมการด าเนินงานการ
ปรับสภาพแวดล้อมที อยู่อาศัยส าหรับ
คนพิการ

8,000.00               8,000.00            
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
กิจทวีทรัพย์

กิจทวีทรัพย์ วงเงินในการซ้ือ
 7,361.60บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือเลขที  15/2564 
ลงวันที  21 ต.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
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หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

11 ต.ค. 63

จัดซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสารการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการ
ด าเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที 
อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ

             12,000.00           12,000.00
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
กิจทวีทรัพย์

กิจทวีทรัพย์ วงเงินในการซ้ือ
 12,000 บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือเลขที  16/2564 
ลงวันที  21 ต.ค. 63

12 ต.ค. 63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการคิด
และเพิ มทักษะของครูฝึกในศูนย์
พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื อ
ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคน
พิการสู่การมีงานท า

             15,000.00           15,000.00
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ภายในวงเงิน 14,562.70 บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือเลขที  17/2564 
ลงวันที  28 ต.ค. 63

13 ต.ค. 63

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการ
คิดและเพิ มทักษะของครูฝึกในศูนย์
พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื อ
ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคน
พิการสู่การมีงานท า

               9,000.00             9,000.00
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ภายในวงเงิน 9,000 
บาท

ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือเลขที  18/2564 
ลงวันที  28 ต.ค. 63

14 ต.ค. 63

จ้างจัดท าเอกสารในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการซักซ้อมการด าเนินงาน
การปรับสภาพแวดล้อมที อยู่อาศัย
ส าหรับคนพิการ

               8,000.00             8,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด วงเงิน

ในการจ้าง 7,276 บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้างเลขที  11/2564 
ลงวันที  21 ต.ค. 63
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

15 ต.ค. 63

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการ
คิดและเพิ มทักษะของครูฝึกในศูนย์
พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื อ
ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคน
พิการสู่การมีงานท า

               9,000.00             9,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด วงเงิน

ในการจ้าง 6,420 บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้างเลขที  14/2564 
ลงวันที  28 ต.ค. 63

16 ต.ค. 63

จ้างเหมาเอกชนท าความสะอาด
อาคารส านักงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จ านวน 2 เดือน 
(เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563)

            400,000.00         400,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรูวัน จ ากัด จ านวน

เงิน 400,000.-บาท
บริษัท ทรูวัน จ ากัด จ านวน

เงิน 400,000.-บาท
ใบสั งจ้างเลขที  2/2564 
ลงวันที  19 ต.ค. 64

17 ต.ค. 63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพื อส าหรับจัดสถานที 
เนื องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

13,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุรชัย จ านวนเงิน 
10,300.- บาท

ร้านสุรชัย จ านวนเงิน 
10,300.- บาท

ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง เลขที  1/2564 
ลงวันที  9 ตุลาคม 2563

18 ต.ค. 63

จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์คอมพิวเตอร์
 จ านวน 3 เครื อง

28,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 28,708.10 บาท

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 28,708.10 บาท ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง เลขที  12/2564
 ลงวันที  28 ตุลาคม 2563

19 ต.ค. 63

จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศจ านวน
 ๓ เครื อง

7,300.00                วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 
ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน

 7,276.-  บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส
 ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวน

เงิน 7,276.-  บาท
ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง เลขที  13/2564
 ลงวันที  28 ตุลาคม 2563
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กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

20 ต.ค. 63

 จ้างซ่อมแซมประตูอลูมิเนียมบานสวิง
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3,300.00                วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 3,210.-  บาท

 บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด 
จ านวนเงิน 3,210.-  บาท

ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง เลขที  15/2564
 ลงวันที  29 ตุลาคม 2563

21 ต.ค. 63

จ้างซ่อมแซมพ้ืน ฝ้าเพดาน หน้าต่าง
อลูมิเนียม สีผนังไม้บ้ิวอิน ตู้บ้ิวอิน 
และประตูไม้ ห้องอธิบดี

273,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์ 
ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

272,801.85  บาท

 บริษัทเอ็นแอนด์เคเซ็นเตอร์
 ซัพพลายจ ากัด จ านวนเงิน 

272,801.85  บาท ราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง เลขที  22/2564
 ลงวันที  30 ตุลาคม 2563

22 ต.ค. 63

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร เพื อใช้ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื อนแผน
และเเนวทางการด าเนินงาน พก. สู่
การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2564

38,280.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาที เสนอ 38,280.-
บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาที เสนอ 38,280.-
บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  13/2563ลง
วันที  21 ตุลาคม 2563

23 ต.ค. 63

จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม 
เพื อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื อนแผนและเเนวทางการ
ด าเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

30,000.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด ราคาที 
เสนอ 26,482.50 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด ราคาที 
เสนอ 26,482.50 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  10/2564 
ลงวันที  21 ตุลาคม 2563

24 ต.ค. 63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 
เพื อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื อนแผนและเเนวทางการ
ด าเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

30,000.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 26,974.70 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 26,974.70 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  14/2564 
ลงวันที  21 ตุลาคม 2563

25 ต.ค. 63

เช่าสถานที เพื อจัดเก็บเอกสารของ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

216,000.- บาท 216,000.- บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์ 
ราคาที เสนอ 216,000.- บาท

นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์ 
ราคาที เสนอ 216,000.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  4/2564 ลง
วันที  19 ตุลาคม 2563



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

26 ต.ค. 63

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื อใช้ในการ
จัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชน
พิการในการเข้าร่วมการแข่งขันความ
ท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสากล ประจ าปี 2564 (2021 
Global IT Challenge for youth 
with Disabilities)

43,200.- บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายชาญวิทย์ รอดบวบ ราคา
ที เสนอ 43,200.- บาท

นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
ราคาที เสนอ 43,200.- บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  1/2564 
ลงวันที  16 ตุลาคม 2563

27 ต.ค. 63

เช่าเครื องคอมพิวเตอร์ เพื อใช้ในการ
จัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชน
พิการในการเข้าร่วมการแข่งขันความ
ท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสากล ประจ าปี 2564 (2021 
Global IT Challenge for youth 
with Disabilities)

64,000.- บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัทโฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย 
จ ากัด ราคาที เสนอ 61,632.-
บาท

บริษัทโฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย 
จ ากัด ราคาที เสนอ 61,632.-
บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  3/2564 ลง
วันที  16 ตุลาคม 2563

28 ต.ค. 63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพื อใช้ในการจัดค่าย
เตรียมความพร้อมเยาวชนพิการใน
การเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทาย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล
 ประจ าปี 2564 (2021 Global IT 
Challenge for youth with 
Disabilities)

40,000.- บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 39,999.81 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 39,999.81 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  2/2564 ลง
วันที  15 ตุลาคม 2563



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

29 ต.ค. 63

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 
เพื อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวน ผลสัมฤทธ์ิ ตัวช้ีวัดและค าขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

10,000.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 9,914.62 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
ราคาที เสนอ 9,914.62 บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  11/2564
ลงวันที  21 ตุลาคม 2563

30 ต.ค. 63

จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร ส าหรับใส่
เอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน ผลสัมฤทธ์ิ 
ตัวช้ีวัดและค าของบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11,280.-บาท - โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาที เสนอ 11,280.-
บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัสก้ิน เท
รดด้ิง ราคาที เสนอ 11,280.-
บาท

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  12/2564 
ลงวันที  21 ตุลาคม 2563

31 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ
คนพิการ ด้านการสนับสนุนเว็บไซต์
ตลาดงานด้านคนพิการออนไลน์

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายอาทิตย์ หมู่สิน นายอาทิตย์ หมู่สิน วงเงินใน
การจัดจ้าง 45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  212564 
ลว 15 ตค.63

32 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ
คนพิการ ด้านการส่งเสริมอาชีพคน
พิการ

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวกรรณิการ์ ป้อมเพชร นางสาวกรรณิการ์ ป้อมเพชร
 วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  22/2564 
ลว 15 ตค.63



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

33 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ
คนพิการ ด้านการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริม
อาชีพคนพิการ คนที  1

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นางสาวเพชรไพลิน คล้ิงบัว
ทอง

 นางสาวเพชรไพลิน คล้ิงบัว
ทอง วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  23/2564 
ลว 15 ตค.63

34 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ
คนพิการ ด้านการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริม
อาชีพคนพิการ คนที  2

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นางสาวสิริพร คล้ิงบัวทอง  นางสาวสิริพร คล้ิงบัวทอง 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  24/2564
ลว 15 ตค.63

35 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา
อาชีพคนพิการ ด้านการสนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
ศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
คนที  3

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นายจีรศักด์ิ จันทัย  นายจีรศักด์ิ จันทัย วงเงินใน
การจัดจ้าง 45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  25/2564 
ลว 15 ตค.63



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

36 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการจัดสิ งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก
คนในสังคม
(คนที  1)

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ว่าที ร้อยตรี กรวัชร แก้วเนิน  ว่าที ร้อยตรี กรวัชร แก้วเนิน
  วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  26/2564 
ลว 15 ตค.63

37 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
โครงการส่งเสริมการจัดสิ งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก
คนในสังคม
(คนที  3)

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นางสาวสุวนันท์ เดชกุญชร  นางสาวสุวนันท์ เดชกุญชร 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  27/2564 
ลว 15 ตค.63

38 29 กย.63

 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
โครงการส่งเสริมการจัดสิ งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก
คนในสังคม 
(คนที  4)

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นายชัชวาลย์ สุวรรณาภรณ์  นายชัชวาลย์ สุวรรณาภรณ์ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  28/2564 
ลว 15 ตค.63

39 29 กย.63

 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ 
(การจัดบริการล่ามภาษามือ)

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฐริกา  อินทวงศ์ นางสาวณัฐริกา  อินทวงศ์ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  29/2564 
ลว 15 ตค.63



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

40 29 กย.63

 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ 
(สนับสนุนยุทธศาสตร์ล่ามภาษามือ)

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นางสาวธาริณี  ขาวสอาด  นางสาวธาริณี  ขาวสอาด 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  30/2564 
ลว 15 ตค.63

41 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
และคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ 
สนับสนุนการจัดบริการ
ผู้ช่วยคนพิการ

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวปริญญา  ประทุมมี นางสาวปริญญา  ประทุมมี 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  31/2564 
ลว 15 ตค.63

42 29 กย.63

 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรด้านคนพิการ  งาน
ส่งเสริมศักยภาพองค์กรและเครือข่าย
ด้าน
คนพิการที มีมาตรฐาน

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นางสาวพิจิตรา  เตพิน  นางสาวพิจิตรา  เตพิน  ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  32/2564 
ลว 15 ตค.63

43 29 กย.63

 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรด้านคนพิการ  งาน
ส่งเสริมองค์กรและเครือข่ายด้านคน
พิการสู่การรับรองมาตรฐาน

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายรัชชานนท์  ศรีวรนารถ นายรัชชานนท์  ศรีวรนารถ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  33/2564 
ลว 15 ตค.64



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

44 29 กย.63

 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการ  งานสนับสนุน
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด คนที  1

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัสรินทร์ ธนาพงษ์ทิพย์ นางสาวรัสรินทร์ ธนาพงษ์
ทิพย์ วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  34/2564 
ลว 15 ตค.63

45 29 กย.63

 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการ  งานสนับสนุน
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด คนที  2

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวสิริวรวรรณ  สรรพศิริ นางสาวสิริวรวรรณ  สรรพศิริ
 วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  35/2564 
ลว 15 ตค.63

46 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการ  งานสนับสนุน
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด คนที  3

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิมพ์ธิดา  มาลยารม นางสาวพิมพ์ธิดา  มาลยารม
 วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  36/2564 
ลว 15 ตค.63

47 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ภายใต้
โครงการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งาน
สนับสนุนการจัดสวัสดิการคนพิการ

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวปรีชญาภรณ์ นิลพัตร์ นางสาวปรีชญาภรณ์ นิลพัตร์
  วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  37/2564 
ลว 15 ตค.63



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

48 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการ  งานสนับสนุน
การจัดบริการคนพิการ

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวณิชาภัทร สุรังสรรค์ศิริ นางสาวณิชาภัทร สุรังสรรค์
ศิริ วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  38/2564 
ลว 15 ตค.63

49 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
ด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานครสาขามีนบุรี

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวนิภาพร  ช านาญแทน นางสาวนิภาพร  ช านาญแทน
 วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  39/2564 
ลว 15 ตค.63

50 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
ด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานครสาขาสายไหม

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวอัญชิฐากรณ์  วันนิจ นางสาวอัญชิฐากรณ์  วันนิจ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  40/2564 
ลว 15 ตค.63

51 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
ด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ
กรุงเทพมหานครสาขาอ้อมน้อย

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวนริศรา  สาระรัตน์ นางสาวนริศรา  สาระรัตน์ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  41/2564 
ลว 15 ตค.63

52 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานบริการ
พนักงานขับรถยนต์ประจ า
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 (มีนบุรี)

             36,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายประพันธ์  สงคริน นายประพันธ์  สงคริน วงเงิน
ในการจัดจ้าง 36,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  42/2564 
ลว 15 ตค.63



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

53 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานบริการ
พนักงานขับรถยนต์ประจ า
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 (ลาดกระบัง)

             36,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายประเสริฐ ทองอะคล้าว นายประเสริฐ ทองอะคล้าว 
วงเงินในการจัดจ้าง 
36,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  43/2564 
ลว 15 ตค.63

54 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานบริการ
พนักงานขับรถยนต์ประจ า
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 (อ้อมน้อย)

             36,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายคุณากร  โหมดอ่อน นายคุณากร  โหมดอ่อน 
วงเงินในการจัดจ้าง 
36,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  44/2564 
ลว 15 ตค.63

55 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานบริการ
พนักงานขับรถยนต์ประจ า
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
 (สายไหม)

             36,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นายสรสิช  ล ามะพ้อ  นายสรสิช  ล ามะพ้อ วงเงิน
ในการจัดจ้าง 36,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  45/2564 
ลว 15 ตค.63

56 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ งานสนับสนุนและบันทึกข้อมูล
คนพิการของศูนย์บริการคนพิการ

             36,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฏฐ์นรี แก้วเปีย นางสาวณัฏฐ์นรี แก้วเปีย 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  46/2564
ลว 15 ตค.63

57 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ  
ด้านงานสังคมสงเคราะห์

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ นางสาวอุษณีย์  ฤทธิสนธ์ิ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  47/2564 
ลว 15 ตค.63



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

58 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
คนพิการ  ด้านงานสนับสนุนการ
จัดบริการคนพิการ

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวหนึ งกันยา ภู่วิลัย นางสาวหนึ งกันยา ภู่วิลัย 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  48/2564 
ลว 15 ตค.63

59 29 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล โครงการ
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 
ด้านเงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ

             45,000.00   -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายสมมาตร์ เขียนขัน นายสมมาตร์ เขียนขัน วงเงิน
ในการจัดจ้าง 33,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  49/2564  
ลว 15 ตค.63

60 27 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการจัดสิ งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก
คน
ในสังคม (คนที  ๒)

30,000.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นางสาวสายฝน  มะลิเลิศ  นางสาวสายฝน  มะลิเลิศ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
30,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  82/2564 
ลว 29 ตค.63

61 27 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
คนพิการ งานด้านสนับสนุนการจัด
สวัสดิการคนพิการระดับชุมชน

30,000.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

 นางสาวณัฎฐณิชา  ทองเกษ  นางสาวณัฎฐณิชา  ทองเกษ
 วงเงินในการจัดจ้าง 
30,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  83/2564 
ลว 29 ตค.63



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

62 27 กย.63

จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
การมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคน
พิการและเครือข่าย งานสนับสนุน
การด าเนิน
งานอาสาสมัครฯ (อพม.) ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านคนพิการ

30,000.00               -  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายดรณ์ภพ  รัตนไพบูลย์วงศ์ นายดรณ์ภพ  รัตนไพบูลย์
วงศ์ วงเงินในการจัดจ้าง 
30,000.-บาท

 ราคาต  าสุด ข้อตกลงเลขที  84/2564 
ลว 29 ตค.63


