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1 ต.ค.-64 จ้างเหมาบริการก าจัด ปลวก มด หนู 
แมลงสาบ และยุง

102,720.00 102,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด  บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 102,720 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/2565 ลง
วันท่ี 11 ตุลาคม 2564

 - 

2 ต.ค.-64 เช่าใช้บริการสัญญาผ่านดาวเทียม 28,563.48 28,563.48 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 28,563.48 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2564   ลง
วันท่ี 20 ต.ค. 64

 - 

3 ต.ค.-64 เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สิน
ของทางราชการ

6,600.00 6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางปิยะวดี พงศ์ไทย นางปิยะวดี พงศ์ไทย ราคาท่ี
เสนอ 6,600 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2565   ลง
วันท่ี 11 ตุลาคม 2564

 - 

4 ต.ค.-64 เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สิน
ของทางราชการ

108,000.00              108,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ นางสาวจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ 

ราคาท่ีเสนอ 108,000 บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2565   ลง

วันท่ี 11 ตุลาคม 2564
 - 

5 ต.ค.-64 เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สิน
ของทางราชการ

             72,000.00           72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภา สาธุพันธ์ุ นางสาวธนาภา สาธุพันธ์ุ 
ราคาท่ีเสนอ 72,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2565    
ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2564

 - 

6 ต.ค.-64 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภค 99,900.00               99,900.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิพนธ์ มาร์
เก็ตต้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิพนธ์ มาร์
เก็ตต้ิง ราคาท่ีเสนอ 99,900

 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2565   ลง
วันท่ี 11 ตุลาคม 2564

 - 

7 ต.ค.-64 ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) จ้างเหมา

เอกชนด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์

ราชการ พก. (ต้ังแต่เดือนตุลาคม - 30 

พฤศจิกายน 2564)

10,000                    10,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ 

จ ากัด

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ 

จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 10,000 

บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2565  ลง
วันท่ี 11 ตุลาคม 2564

 - 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2564



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2564

8 ต.ค.-64 ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ) จ้างเหมาเอกชน

ด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์ราชการ 

พก. (ต้ังแต่เดือนตุลาคม - 30 

พฤศจิกายน 2564)

5,000                     5,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ 

จ ากัด

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ 

จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท
ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8/2565  ลง

วันท่ี 11 ตุลาคม 2564
 - 

9 ต.ค.-64 ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ) จ้างเหมาเอกชน

ด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์ราชการ 

พก. (เพ่ิมเติม) ประจ าเดือนพฤศจิกายน

 2564

30,000                    30,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ 

จ ากัด

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ 

จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 30,000 

บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2565 ลง
วันท่ี 29 ตุลาคม 2564

 - 

10 ต.ค.-64 ค่าจ้างผลิตเอกสารประกอบการ
ประชุม เพ่ือใช้ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการช้ีเเจง การขับเคล่ือนแผน
และแนวทางการด าเนินงาน พก. สู่
การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2565

             22,000.00           21,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด  ราคาท่ี
เสนอ 21,250 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด  ราคาท่ี
เสนอ 21,250 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 9/2565 ลว 
20 ต.ค. 64

11 ต.ค.-64 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,969,200.00         1,969,200.00      e-bidding บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค 
โซลูช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

1,920,000 บาท

บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค 
โซลูช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
1,920,000 บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขท่ี 1/2565 ลง
วันท่ี 20 ต.ค. 64

12 ต.ค.-64 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ราชการของ พก. ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ต้ังแต่เดือนตุลาคม
 - เดือนพฤศจิกายน 2564

            440,700.00         440,636.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอน
ซัลเเตนท์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ

 440,636 บาท

บริษัท ทิตาราม คอน
ซัลเเตนท์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ
 440,636 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1/2565 ลง
วันท่ี 8 ต.ค. 64
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2564

13 ต.ค.-64 เช่าสถานท่ีเพ่ือจัดเก็บเอกสารของ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

            216,000.00         216,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์ 
ราคาท่ีเสนอ 216,000 บาท

นายศุภชัย สุธีรภัทรานนท์ 
ราคาท่ีเสนอ 216,000 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2565   ลง
วันท่ี 11 ต.ค. 64

14 ต.ค.-64 จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 8 คน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ต้ังแต่เดือนตุลาคม
 - 30 พฤศจิกายน 2564

338,300.00            338,280.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

ราคาท่ีเสนอ 338,280.00

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2565
ลงวันท่ี 8 ต.ค.64

15 ต.ค.-64 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน
6 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ 2565

500,000.00            489,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์จี จ ากัด

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์จี จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 489,600.00

ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2565
ลงวันท่ี 12 ต.ค.64

16 ต.ค.-64 จ้างเหมาเอกชนท าความสะอาด
อาคารส านักงาน ปีงบประมาณ 2565
 จ านวน 2 เดือน (เดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2564)

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

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2565 ลง
วันท่ี 11 ตุลาคม 2564

17 ต.ค.-64 จ้างบริการดูแล บ ารุงรักษาลิฟต์ 
ปีงบประมาณ 2565

20,000.00             17,655.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 
เอ็นจิเนียร่ิง จ านวนเงิน 

17,655.- บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 
เอ็นจิเนียร่ิง จ านวนเงิน 

17,655.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/2565 ลง
วันท่ี 11 ตุลาคม 2564

18 ต.ค.-64 จ้างบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
ปีงบประมาณ 2565

50,000.00             24,075.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอพีเอส.เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด จ านวนเงิน 

24,075.- บาท

บริษัท ไอพีเอส.เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด จ านวนเงิน 

24,075.- บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 5/2565 ลง
วันท่ี 11 ตุลาคม 2564

19 ต.ค.-64 จ้างผลิตสมุดใบเสร็จรับเงิน 41,000.00             41,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จ านวนเงิน 41,000.-

 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ จ านวนเงิน 41,000.-

 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 11/2565 
ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2564

20 ต.ค.-64 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
ปีงบประมาณ 2565

250,000.00            220,912.20         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส 
ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวนเงิน

 220,912.20 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอสเอส
 ซัพพลาย เซอร์วิส จ านวน

เงิน 220,912.20 บาท

ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 10/2565 
ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

21 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ

 ด้านการสนับสนุนเว็บไซต์ตลาดงานด้าน

คนพิการออนไลน์

            180,000.00         180,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายอาทิตย์ หมู่สิน นายอาทิตย์ หมู่สิน วงเงินใน
การจัดจ้าง 180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 42/2565 
ลงวันท่ี 11 ตค.64

22                                                                                                                                                                                                                                                    จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ

 ด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

            180,000.00         180,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวกรรณิการ์ ป้อมเพชร นางสาวกรรณิการ์ ป้อมเพชร
 วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 43/2565 
ลงวันท่ี 11 ตค.64

23 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ

 ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์

พัฒนาและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริม

อาชีพคนพิการ (คนท่ี 1)

            180,000.00         180,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวเพชรไพลิน คล้ิงบัวทอง  นางสาวเพชรไพลิน คล้ิงบัว
ทอง วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 44/2565 
ลงวันท่ี 11 ตค.64

24 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ

คนพิการ ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาและอาชีพคนพิการและ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (คนท่ี 2)

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร  คล้ิงบัวทอง  นางสาวสิริพร คล้ิงบัวทอง 
วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 45/2565 
ลงวันท่ี 11 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 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2564

25 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ

 ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์

พัฒนาและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริม

อาชีพคนพิการ (คนท่ี 3)

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ จันทัย  นายจีรศักด์ิ จันทัย วงเงินใน
การจัดจ้าง 180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 46/2565 
ลว 11 ตค.64

26 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลโครงการส่งเสริม

ศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ ของ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 

และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

            132,000.00         132,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมมาตร์ เขียนขัน  นายสมมาตร์ เขียนขัน  
วงเงินในการจัดจ้าง 
132,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 47/2565 
 ลงวันท่ี 11 ตค.64

27 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ด าเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ ด้านการส ารวจ ประมาณ

ราคาและควบคุมติดตามงานงบประมาณ

ส่ิงก่อสร้าง

            216,000.00         216,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญชัย เนกขัมพิทักษ์ นายบุญชัย เนกขัมพิทักษ์ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
216,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 48/2565 
 ลงวันท่ี 11 ตค.64

28 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ด าเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต คนพิการ ด้านการส ารวจออกแบบ 

เขียนแบบ งานด้านสถาปัตยกรรมหรือ

วิศวกรรมโยธา

            216,000.00         216,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  สะใบนาง  นายปราโมทย์ 
สะใบบาง วงเงินในการจัดจ้าง
 216,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 49/2565 
 ลงวันท่ี 11 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 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2564

29 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก

ส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (คนท่ี 

1)

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรี กรวัชร  แก้วเนิน ว่าท่ีร้อยตรี กรวัชร  แก้วเนิน
 วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 50/2565 
 ลงวันท่ี 11 ตค.64

30 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก

ส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (คนท่ี 

2)

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสายฝน มะลิวัลย์  นางสาวธาริณี  ขาวสอาด 
วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 51/2565 
ลงวันท่ี 11 ตค.64

31 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก

ส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (คนท่ี 

3)

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุวนันท์ เดชกุญชร นางสาวปริญญา  ประทุมมี 
วงเงินในการจัดจ้าง 
45,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 52/2565 
 ลงวันท่ี 11 ตค.64

32 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมการเข้าถิงสิทธิคนพิการ (การ

จัดบริการล่ามภาษามือ)

            180,000.00         180,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฐริกา อินทวงศ์  นางสาวพิจิตรา  เตพิน  เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 53/2565 
ลงวันท่ี 11 ตค.64

33 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมการเข้าถิงสิทธิคนพิการ สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ล่ามภาษามือ

            180,000.00         180,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวธาริณี ขาวสอาด นางสาวธาริณี ขาวสอาด 
วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 54/2565 
ลงวันท่ี 11 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 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2564

34 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ สนับสนุน

การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ

            180,000.00         180,000.00  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวปริญญา ประทุมมี นางสาวปริญญา ประทุมมี 
วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง 55/2565 
ลงวันท่ี 11 ตค.64

35 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ด้าน

คนพิการ งานส่งเสริมศักยภาพองค์กรและ

เครือข่ายด้านคนพิการท่ีมีมาตรฐาน

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิจิตรา เตพิน นางสาวพิจิตรา เตพิน วงเงิน
ในการจัดจ้าง 180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 83/2565 ลง
วันท่ี 11 ตค.64

36 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม

ขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย งาน

สนับสนุนการด าเนินงานอาสาสมัครฯ

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายดรณ์ภพ รัตนไพบูลย์วงศ์ นายดรณ์ภพ รัตนไพบูลย์วงศ์
 วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 84/2565 
ลงวันท่ี 11 ตค.64

37 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน

พิการ งานสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ

จังหวัด พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต้

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัสรินทร์ ธนาพงษ์ทิพย์ นางสาวรัสรินทร์ ธนาพงษ์
ทิพย์  วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 85/2565 
 ลงวันท่ี 11 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 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2564

38 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน

พิการ งานสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ

จังหวัด พ้ืนท่ีภาคเหนือ และภาคกลาง

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ธิดา  มาลายารม นางสาวพิมพ์ธิดา  มาลายา
รม วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 86/2565 
 ลงวันท่ี 11 ตค.64

39 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม  งานด้าน

สนับสนุนการจัดสวัสดิการคนพิการระดับ

ชุมชน

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐณิชา ทองเกษ นางสาวณัฏฐณิชา ทองเกษ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 56/2565 
 ลงวันท่ี 11 ตค.64

40 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ งาน

สนับสนุนและบันทึกข้อมูลคนพิการ ของ

ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์นรี แก้วเปีย นางสาวณัฏฐ์นรี แก้วเปีย 
วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 57/2565 
 ลงวันท่ี 11 ตค.64

41 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ ด้านสังคม

สงเคราะห์

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอุษณีย์ ฤทธิสนธ์ิ นางสาวอุษณีย์ ฤทธิสนธ์ิ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 58/2565 ลง
วันท่ี 11 ตค.64

42 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการ

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ ด้านงาน

สนับสนุนการจัดบริการคนพิการของ

ศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงกันยา ภู่วิลัย นางสาวหน่ึงกันยา ภู่วิลัย 
วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 59/2565 
ลงวันท่ี 11 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 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2564

43 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 
ด าเนินงานเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ
จัดสวัสดิการคนพิการระดับชุมชน 
(กรุงเทพมหานคร) ประจ าศูนย์บริการคน
พิการกรุงเทพมหานคร สาขาสายไหม

            132,000.00         132,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายขวัญชัย หลีสิน นายขวัญชัย หลีสิน วงเงินใน
การจัดจ้าง 132,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 60/2565 
ลงวันท่ี 11 ตค.64

44 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน

พิการ งานสนับสนุนการจัดสวัสดิการคน

พิการ

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปรีชญาภรณ์ นิลพัตร นางสาวปรีชญาภรณ์     นิล
พัตร  วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 61/2565 
ลงวันท่ี 11 ตค.64

45 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงาน

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ

คนพิการ งานสนับสนุนการจัดบริการคน

พิการ

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณิชภัทร  สุรังสรรค์ศิริ  นางสาวณิชภัทร สุรังสรรค์
ศิริ วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 62/2565 
 ลงวันท่ี 11 ตค.64

46 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานของ

ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 

สาขาลาดกระบัง

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายเมธาสิทธิ ทองค า นายเมธาสิทธิ ทองค า วงเงิน
ในการจัดจ้าง 180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 63/2565 
 ลงวันท่ี 11 ตค.64

47 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานของ

ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 

สาขาสายไหม

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอนรรฆวี เกิดสมบูรณ์ นางสาวอนรรฆวี เกิดสมบูรณ์
 วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 64/2565  
ลงวันท่ี 11 ตค.64

48 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานของ

ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 

สาขาอ้อมน้อย

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา สาระรัตน์ นางสาวนริศรา สาระรัตน์ 
วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 65/2565 
ลงวันท่ี 11 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 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ประจ ำเดือนตุลำคม 2564

49 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานของ

ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 

สาขามีนบุรี คนท่ี 1

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร ช านาญแทน นางสาวนิภาพร ช านาญแทน
 วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 66/2565 
ลงวันท่ี 11 ตค.64

50 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วย

ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ด าเนินงานของ

ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 

สาขามีนบุรี คนท่ี 2

            180,000.00         180,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์  สุวรรณาภรณ์  นายชัชวาลย์  สุวรรณาภรณ์
 วงเงินในการจัดจ้าง 
180,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 67/2565 
 ลงวันท่ี 11 ตค.64

51 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ด าเนินงานบริการพนักงานขับรถยนต์

ประจ าศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร สาขาสายไหม

            144,000.00         144,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพงษ์ ไพปัญญา  นายอรรถพงษ์ ไพปัญญา 
วงเงินในการจัดจ้าง 
144,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 68/2565 
ลงวันท่ี 11 ตค.64

52 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 

ด าเนินงานบริการพนักงานขับรถยนต์

ประจ าศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

            144,000.00         144,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ทองอะคล้าว นายประเสริฐ  ทองอะคล้าว 
วงเงินในการจัดจ้าง 
144,000.-บาท

 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 69/2565 
ลงวันท่ี 11 ตค.64

53 28 กย.64 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 

ด าเนินงานบริการพนักงานขับรถยนต์

ประจ าศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร สาขาอ้อมน้อย

            144,000.00         144,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายคุณากร โหมดอ่อน นายคุณากร โหมดอ่อน วงเงินใน

การจัดจ้าง 144,000.-บาท
 เคยจ้าง ข้อตกลงเลขท่ี 70/2565 

ลงวันท่ี 11 ตค.64


