
ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

1  10 พค.59 ขออนุมัติจำ้งเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ ใช้ในกำร
เดินทำงไปรำชกำร เพื่อนิเทศงำนมำตรฐำนองค์กร
ด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกำรแกค่น
พิกำร ประจ ำปี 2559 จ ำนวน 2 คัน 
ในระหว่ำงวันที่ 16 – 19 พฤษภำคม 2559 
ในวันที่ 23 พฤษภำคม 2559

         9,000.00   -  ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย ์รอด
บวบ

นำยชำญวิทย ์รอดบวบ 
วงเงินจดัจำ้ง 9,000.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 88/2559 
ลว. 10/05/59

2  10 พค.59 ขออนุมัติจดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ
เติมพำหนะรถตู้ปรับอำกำศจำ้งเหมำ

         9,000.00   -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -

3  10 พค.59 ขออนุมัติจำ้งเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ ใช้ในกำร
เดินทำงไปรำชกำร เพื่อนิเทศงำนมำตรฐำนองค์กร
ด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกำรแกค่น
พิกำร ประจ ำปี 2559 จ ำนวน 2 คัน 
ในระหว่ำงวันที่ 16-19 พฤษภำคม 2559 1 คัน 4 
วัน
ในระหว่ำงวันที่ 25-27 พฤษภำคม 2559 1 คัน 3 
วัน

       12,600.00   -  ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย ์รอด
บวบ

นำยชำญวิทย ์รอดบวบ 
วงเงินจดัจำ้ง 12,600.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 89/2559 
ลว. 10/05/59

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559

กองส่งเสริมสิทธแิละสวสัดิการคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ

ณ วนัที่  5 มิถุนายน 2559



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

4  10 พค.59 ขออนุมัติจดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ
เติมพำหนะรถตู้ปรับอำกำศจำ้งเหมำ

       15,000.00   -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -

5  10 พค.59 ขออนุมัติจำ้งเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ ใช้ในกำร
เดินทำงไปรำชกำร เพื่อนิเทศงำนมำตรฐำนองค์กร
ด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกำรแกค่น
พิกำร ประจ ำปี 2559 จ ำนวน 1 คัน 3 วัน
ในระหว่ำงวันที่ 25-27 พฤษภำคม 2559 

         5,400.00   -  ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย ์รอด
บวบ

นำยชำญวิทย ์รอดบวบ 
วงเงินจดัจำ้ง 5,400.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 90/2559 
ลว. 10/05/59

6  10 พค.59 ขออนุมัติจดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ
เติมพำหนะรถตู้ปรับอำกำศจำ้งเหมำ

         6,000.00   -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -

7  10 พค.59 ขออนุมัติจดัซ้ือวัสดุในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนผู้ปฏิบัติงำน
ให้ควำมช่วยเหลือคนพิกำร (case manager) 
กรุงเทพมหำนคร”

       20,000.00   -  ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง  ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
จดัซ้ือจดัจำ้ง 19,250.- บำท

 - ใบส่ังซ้ือ 23/2559 
ลว. 10/05/59

8  10 พค.59 ขออนุมัติจำ้งท ำกระเป๋ำใส่เอกสำร เพื่อใช้ในกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำศักยภำพกำร
ด ำเนินงำนผู้ปฏิบัติงำนให้ควำมช่วยเหลือคนพิกำร 
(case manager) กรุงเทพมหำนคร”

       26,000.00   -  ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง  ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
จดัซ้ือจดัจำ้ง 26,000.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 91/2559 
ลว. 10/05/59



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

9  10 พค.59 จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนผู้ปฏิบัติงำน
ให้ควำมช่วยเหลือคนพิกำร (case manager) 
กรุงเทพมหำนคร”

13,000.00         -  ตกลงรำคำ หจก.เทพเพ็ญวำ
นิสย์

หจก.เทพเพ็ญวำนิสย ์
วงเงินจดัจำ้ง 13,000.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 92/2559 
ลว. 10/05/59

10  10 พค.59 ขออนุมัติจำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 2 คัน 
ระหว่ำงวันที่ 13-14 พฤษภำคม 2559

7,200.00           -  ตกลงรำคำ นำยปริญญำ เรือง
จำบ

นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 7,200.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 93/2559 
ลว. 10/05/59

11  10 พค.59 ขออนุมัติจดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ
เติมพำหนะรถตู้ปรับอำกำศจำ้งเหมำ ระหว่ำงวันที่
 13-14 พฤษภำคม 2559

4,000.00           -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -

12  10 พค.59 ขออนุมัติรถบัสปรับอำกำศ เพื่อใช้ในกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำศักยภำพกำร
ด ำเนินงำนผู้ปฏิบัติงำนให้ควำมช่วยเหลือคนพิกำร 
(case manager)

46,000.00         -  ตกลงรำคำ บริษัท ธนัชวิชญ์ 
แทรเวล กรุ๊ป จ ำกดั

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล 
กรุ๊ป จ ำกดั  วงเงินจดัจำ้ง 
4,6000.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 94/2559 
ลว. 10/05/59

13 18 พค.59 ขออนุมัติจำ้งเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ ใช้ในกำร
เดินทำงไปรำชกำร เพื่อนิเทศงำนมำตรฐำนองค์กร
ด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกำรแกค่น
พิกำร ประจ ำปี 2559 จ ำนวน 1 คัน

1,800.00           -  ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย ์รอด
บวบ

นำยชำญวิทย ์รอดบวบ 
วงเงินจดัจำ้ง 1,800.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 95/2559 
ลว. 18/05/59

14 18 พค.59 ขออนุมัติจดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ
เติมพำหนะรถตู้ปรับอำกำศจำ้งเหมำ

2,000.00          -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

15  23 พค.59 ขออนุมัติจดัซ้ือวัสดุในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เร่ือง “กำรสร้ำงชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อกำร
ด ำรงชีวิตของทุกคนด้วย กระบวนกำรมีส่วนร่วม :
 กรณีศึกษำชุมชนต้นแบบเกำะเกร็ด จงัหวัด
นนทบุรี”

6,300.00          -  ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง  ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
จดัซ้ือจดัจำ้ง 6,295.88 
บำท

 - ใบส่ังซ้ือ 24/2559 
ลว. 23/05/59

16  23 พค.59 ขออนุมัติจำ้งเหมำรถตู้ส ำหรับเจำ้หน้ำที่พร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง จ ำนวน 1 คัน ในระหว่ำง
วันที่ 25-27 พฤษภำคม 2559

5,400.00          -  ตกลงรำคำ นำยปริญญำ เรือง
จำบ

นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 5,400.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 96/2559 
ลว. 23/05/59

17  23 พค.59 ขออนุมัติจดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ
เติมพำหนะรถตู้ปรับอำกำศจำ้งเหมำ  ในระหว่ำง
วันที่ 25-27 พฤษภำคม 2559

4,000.00          -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -

18  23 พค.59 ขออนุมัติจำ้งเหมำรถบัสพร้อมน้ ำมันเชื้อเพลิงและ
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง จ ำนวน 1 คัน  ในวันที่ 26
 พฤษภำคม 2559

15,000.00        -  ตกลงรำคำ ห้ำงหุน้ส่วน นิวศิว
พร กำรเดินรถ

ห้ำงหุน้ส่วน นิวศิวพร กำร
เดินรถ วงเงินจดัจำ้ง 
8,500.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 97/2559 
ลว. 23/05/59

19  25 พค.59 ขออนุมัติจำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรพัฒนำศักยภำพศูนยบ์ริกำรคน
พิกำร “กำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนศูนยบ์ริกำร
คนพิกำรทั่วไป” ระหว่ำงวันที่ 28 - 30 พฤษภำคม
 2559

19,200.00        -  ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต 
วงเงินจดัจำ้ง 19,200.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 98/2559 
ลว. 25/05/59



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

20  25 พค.59 ขออนุมัติจำ้งท ำกระเป๋ำใส่เอกสำร เพือใช้ในกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำศักยภำพ
ศูนยบ์ริกำรคนพิกำร “กำรขบัเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนศูนยบ์ริกำรคนพิกำรทั่วไป” ระหว่ำง
วันที่ 28 - 30 พฤษภำคม 2559

38,400.00        -  ตกลงรำคำ ร้ำนพรีเมีย่ม เอก็ซ์
เพรส

ร้ำนพรีเมีย่ม เอก็ซ์เพรส 
วงเงินจดัจำ้ง 38,400.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 99/2559 
ลว. 25/05/59

21  25 พค.59 ขออนุมัติจดัซ้ือวัสดุในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
กำรพัฒนำศักยภำพศูนยบ์ริกำรคนพิกำร “กำร
ขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนศูนยบ์ริกำรคนพิกำร
ทั่วไป” ระหว่ำงวันที่ 28 - 30 พฤษภำคม 2559

9,600.00          -  ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง  ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
จดัซ้ือจดัจำ้ง 9,244.80 
บำท

 - ใบส่ังซ้ือ 25/2559 
ลว. 25/05/59

22  25 พค.59 ขออนุมัติจำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร "บูรณำกำรระบบ
กำรส่งเสริมอำชีพและกำรมีงำนท ำของคนพิกำร"

1,845.00          -  ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต 
วงเงินจดัจำ้ง 1,845.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 100/2559 
ลว. 30/05/59

23

4 พค.59
จดัจำ้งท ำกระเป๋ำในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ
 ระหว่ำงวันที่ 1-4 พค.59 จ ำนวน 170 ใบ

20,000.00       

ตกลงรำคำ ร้ำนพรีเมีย่ม เอก็ซ์
เพรส

ร้ำนพรีเมีย่ม เอก็ซ์เพรส 
วงเงินที่จดัจำ้ง 20,000.-

 -

ใบส่ังจำ้ง 127/2559

24

4 พค.59

จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศเดินทำงไปรำชกำรใน
กำรจดัโครกกำรกำรเชิดชูเกยีรติคนพิกำรไทยจำก
เวทีฝีมือคนพิกำรนำนำชำติ คร้ังที่ 9 ระหว่ำงวันที่
 11 พค.59 จ ำนวน 2 คัน ณ กรมพัฒนำสังคม
และสวัสดิกำร

3,600.00         

ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย ์ 
รอดบวบ

นำยชำญวิทย ์ รอดบวบ 
วงเงินที่จดัจำ้ง 3,600

 -

ใบส่ังจำ้ง 129/2559



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

25

4 พค.59

จำ้งท ำโล่รำงวัลเพื่อมอบนักกฬีำที่ได้รับรำงวัลใน
งำนโครงกำรกำรเชิดชูเกยีรติคนพิกำรไทยจำกเวที
แขง่ขนัฝีมือคนพิกำรนำนำชำติ คร้ังที่ 9 จ ำนวน 8
 ชุด

12,000.00       

ตกลงรำคำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั
เทพเพ็ญวำนิสย์

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดัเทพเพ็ญ
วำนิสย ์วงเงินที่จดัจำ้ง 
12,000.-

 -

ใบส่ังจำ้ง 130/2559

26

25 พค.59
จดัจำ้งท ำกระเป๋ำในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ
 ระหว่ำงวันที่ 6-8 มิย.59 จ ำนวน 228 ใบ

22,800.00       

ตกลงรำคำ ร้ำนพรีเมีย่ม เอก็ซ์
เพรส

ร้ำนพรีเมีย่ม เอก็ซ์เพรส 
วงเงินที่จดัจำ้ง
22,800.-

 -

ใบส่ังจำ้ง 131/2559

27

27 พค.59
จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศเดินทำงไปรำชกำรใน
กำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ระหว่ำงวันที่ 1-4 
มิย.59 จ ำนวน 2 คัน

55,000.00       

ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย ์ 
รอดบวบ

นำยชำญวิทย ์ รอดบวบ 
วงเงินที่จดัจำ้ง 
55,000.-

 -

ใบส่ังจำ้ง 132/2559

28

30 พค.59
จำ้งท ำเอกสำรเพื่อใช้ในกำรจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ ระหว่ำงวันที่ 1-4 มิย.59

25,000.00       

ตกลงรำคำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั
เทพเพ็ญวำนิสย์

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดัเทพเพ็ญ
วำนิสย ์วงเงินที่จดัจำ้ง 
22,240.-

 -

ใบส่ังจำ้ง 133/2560

29

30 พค.59
จำ้งท ำกระเป๋ำเพื่อใช้ในกำรจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ ระหว่ำงวันที่ 1-4 มิย.59

12,000.00       

ตกลงรำคำ ร้ำนสยำมรำษฎร์ ร้ำนสยำมรำษฎร์ วงเงินที่
จดัจำ้ง 
12,000.-

 -

ใบส่ังจำ้ง 134/2561

30

30 พค.59
จำ้งตกแต่งสถำนที่เพื่อใช้ในกำรจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ ระหว่ำงวันที่ 1-4 มิย.59

50,000.00       

ตกลงรำคำ นำยวรกฤษ์ 
อนิทรกฤษณ์

นำยวรกฤษ์ อนิทรกฤษณ์ 
วงเงินที่จดัจำ้ง 
50,000.-

 -

ใบส่ังจำ้ง 135/2562

31

4 พค.59
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ ระหว่ำงวันที่ 10-12 พค.59 จ ำนวน 
15 รำยกำร

20,000.00       

ตกลงรำคำ วัฒนำเทรดด้ิง วัฒนำเทรดด้ิง วงเงินที่
จดัซ้ือ 16,021.11

 -

ใบส่ังซ้ือ 32/2556



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

32

4 พค.59
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในกำรจดัโครงกำรเชิดชูเกยีรติ
คนพิกำรไทยฯ วันที่ 11 พค.59 จ ำนวน 8 รำยกำร

20,000.00       

ตกลงรำคำ วัฒนำเทรดด้ิง วัฒนำเทรดด้ิง วงเงินที่
จดัซ้ือ 19,153

 -

ใบส่ังซ้ือ 33/2557

33

25 พค.59
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ ระหว่ำงวันที่ 6-8 มิย.59 จ ำนวน 12 
รำยกำร

22,800.00       

ตกลงรำคำ วัฒนำเทรดด้ิง วัฒนำเทรดด้ิง วงเงินที่
จดัซ้ือ 22,769.60

 -

ใบส่ังซ้ือ 34/2558

34

27 พค.59
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ ระหว่ำงวันที่ 1-4 มิย.59

30,000.00       

ตกลงรำคำ วัฒนำเทรดด้ิง วัฒนำเทรดด้ิง วงเงินที่
จดัซ้ือ 29,885.10

 -

ใบส่ังซ้ือ 35/2559

35

11 พค.59
จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ โครงกำร
สัมมนำมิติใหม่ของภำคธุรกจิกบักำรจำ้งงำนคน
พิกำรในสถำนประกอบกำร

40,000.00       

ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต  -
107/2559
ลงวันที่ 

11 พฤษภำคม 
๒๕๕9

36

11 พค.59
จำ้งเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน 
โครงกำรสัมมนำมิติใหม่ของภำคธุรกจิกบักำรจำ้ง
งำนคนพิกำรในสถำนประกอบกำร

1,800.00         

ตกลงรำคำ นำยปริญญำ  เรือง
จำบ

นำยปริญญำ  เรืองจำบ  - 108/2559
ลงวันที่ 

11 พฤษภำคม 
๒๕๕9

37

11 พค.59
จำ้งเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 9 คัน 
โครงกำรเพิ่มสมรรถนะเสริมสร้ำงควำมผำสุกเพื่อ
พัฒนำองค์กร ประจ ำปี 2559

48,600.00       

ตกลงรำคำ นำยปริญญำ  เรือง
จำบ

นำยปริญญำ  เรืองจำบ  - 109/2559
ลงวันที่ 

11 พฤษภำคม 
๒๕๕9



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

38

19 พค.59
จำ้งท ำคู่มือพนักงำนกองทุนส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร

130,000.00      

ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต  - 110/2559
ลงวันที่ 

19 พฤษภำคม 
๒๕๕9

39

26 พค.59

จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร กำรจดัท ำแผนพัฒนำควำมเขม้แขง็
ขององค์กรคนพิกำรภำยใต้กำรสนับสนุนจำก
กองทุนฯ ระหว่ำงวันที่ 31 พค - 1 มิย 59

7,700.00         

ตกลงรำคำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั 
ช.วำนิชกจิเจริญ

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ช.วำนิช
กจิเจริญ

 -
111/2559
ลงวันที่ 

26 พฤษภำคม 
๒๕๕9

40

26 พค.59

จำ้งเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจดัท ำ
แผนพัฒนำควำมเขม้แขง็ขององค์กรคนพิกำร
ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกกองทุนฯ ระหว่ำงวันที่ 
31 พค - 1 มิย 59

3,600.00         

ตกลงรำคำ นำยปริญญำ  เรือง
จำบ

นำยปริญญำ  เรืองจำบ  -
112/2559
ลงวันที่ 

26 พฤษภำคม 
๒๕๕9

41

31 พค.59

จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำนด้ำนกำรควบคุม
ครุภัณฑ์และกำรเบิกจำ่ยวัสดุส ำนักงำน ของกอง
กองทุนและส่งเสริมควำมเสมอภำคคนพิกำร 
ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม

6,660.00         

ตกลงรำคำ นำยณรงค์พล  
สร้ำงกศุล

นำยณรงค์พล  สร้ำงกศุล  - 114/2559
ลงวันที่ 

31 พฤษภำคม 
๒๕๕9

42

3 พค.59
จดัซ้ือวัสดุในกำรจดัสัมมนำ โครงกำรเพิ่ม
สมรรถนะเสริมสร้ำงควำมผำสุกเพื่อพัฒนำองค์กร
 ประจ ำปี 2559

10000

ตกลงรำคำ บริษัท ตำกอรุณสิน
 จ ำกดั

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกดั  -
57/2559
ลงวันที่ 

3 พฤษภำคม ๒๕๕9



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

43

4 พค.59
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์กำรอบรมและกระเป๋ำเอกสำร 
โครงกำรสัมมนำมิติใหม่ของภำคธุรกจิกบักำรจำ้ง
งำนคนพิกำรในสถำนประกอบกำร

70000

ตกลงรำคำ บริษัท ตำกอรุณสิน
 จ ำกดั

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกดั  -
58/2559
ลงวันที่ 

4 พฤษภำคม ๒๕๕9

44

26 พค.59

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์กำรอบรมและกระเป๋ำเอกสำร 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจดัท ำ
แผนพัฒนำควำมเขม้แขง็ขององค์กรคนพิกำร
ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกกองทุนฯ ระหว่ำงวันที่ 
31 พค - 1 มิย 59

21550

ตกลงรำคำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั 
ช.วำนิชกจิเจริญ

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ช.วำนิช
กจิเจริญ

 -
59/2559
ลงวันที่ 

26 พฤษภำคม 
๒๕๕9

45

11 พค.59

จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ โครงกำร
สัมมนำมิติใหม่ของภำคธุรกจิกบักำรจำ้งงำนคน
พิกำรในสถำนประกอบกำร

40,000.00       40,000      ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต  - 107/2559
ลงวันที่ 

11 พฤษภำคม 
๒๕๕946

11 พค.59

จำ้งเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน 
โครงกำรสัมมนำมิติใหม่ของภำคธุรกจิกบักำรจำ้ง
งำนคนพิกำรในสถำนประกอบกำร

1,800.00         1,800        ตกลงรำคำ นำยปริญญำ  เรือง
จำบ

นำยปริญญำ  เรืองจำบ  - 108/2559
ลงวันที่ 

11 พฤษภำคม 
๒๕๕947

11 พค.59

จำ้งเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 9 คัน 
โครงกำรเพิ่มสมรรถนะเสริมสร้ำงควำมผำสุกเพื่อ
พัฒนำองค์กร ประจ ำปี 2559

48,600.00       48,600      ตกลงรำคำ นำยปริญญำ  เรือง
จำบ

นำยปริญญำ  เรืองจำบ  - 109/2559
ลงวันที่ 

11 พฤษภำคม 
๒๕๕948

19 พค.59

จำ้งท ำคู่มือพนักงำนกองทุนส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร

130,000.00      123,000    ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต  - 110/2559
ลงวันที่ 

19 พฤษภำคม 
๒๕๕9



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

49

26 พค.59

จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร กำรจดัท ำแผนพัฒนำควำมเขม้แขง็
ขององค์กรคนพิกำรภำยใต้กำรสนับสนุนจำก
กองทุนฯ ระหว่ำงวันที่ 31 พค - 1 มิย 59

7,700.00         7,699        ตกลงรำคำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั 
ช.วำนิชกจิเจริญ

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ช.วำนิช
กจิเจริญ

 - 111/2559
ลงวันที่ 

26 พฤษภำคม 
๒๕๕950

26 พค.59

จำ้งเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจดัท ำ
แผนพัฒนำควำมเขม้แขง็ขององค์กรคนพิกำร
ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกกองทุนฯ ระหว่ำงวันที่ 

3,600.00         3,600        ตกลงรำคำ นำยปริญญำ  เรือง
จำบ

นำยปริญญำ  เรืองจำบ  - 112/2559
ลงวันที่ 

26 พฤษภำคม 
๒๕๕951

31 พค.59

จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำนด้ำนกำรควบคุม
ครุภัณฑ์และกำรเบิกจำ่ยวัสดุส ำนักงำน ของกอง
กองทุนและส่งเสริมควำมเสมอภำคคนพิกำร 
ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม

6,660.00         6,660        ตกลงรำคำ นำยณรงค์พล  
สร้ำงกศุล

นำยณรงค์พล  สร้ำงกศุล  - 114/2559
ลงวันที่ 

31 พฤษภำคม 
๒๕๕952

3 พค.59

จดัซ้ือวัสดุในกำรจดัสัมมนำ โครงกำรเพิ่ม
สมรรถนะเสริมสร้ำงควำมผำสุกเพื่อพัฒนำองค์กร
 ประจ ำปี 2559

10,000.00       9,999        ตกลงรำคำ บริษัท ตำกอรุณสิน
 จ ำกดั

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกดั  - 57/2559
ลงวันที่ 

3 พฤษภำคม ๒๕๕9

53

4 พค.59

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์กำรอบรมและกระเป๋ำเอกสำร 
โครงกำรสัมมนำมิติใหม่ของภำคธุรกจิกบักำรจำ้ง
งำนคนพิกำรในสถำนประกอบกำร

70,000.00       69,764      ตกลงรำคำ บริษัท ตำกอรุณสิน
 จ ำกดั

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกดั  - 58/2559
ลงวันที่ 

4 พฤษภำคม ๒๕๕9

54

26 พค.59

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์กำรอบรมและกระเป๋ำเอกสำร 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจดัท ำ
แผนพัฒนำควำมเขม้แขง็ขององค์กรคนพิกำร
ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกกองทุนฯ ระหว่ำงวันที่ 

21,550.00       21,539      ตกลงรำคำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั 
ช.วำนิชกจิเจริญ

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ช.วำนิช
กจิเจริญ

 - 59/2559
ลงวันที่ 

26 พฤษภำคม 
๒๕๕955

12 พค.59

จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำกเงินเหลือจำ่ย
ปีงบประมำณ 2559 โครงกำรจดัจำ้งท ำระบบ
บริหำรจดักำรบุคลำกร

808,500.00      499,500    ตกลงรำคำ บ.ธนสำรเทรดด้ิง 
จ ำกดั

บ.ธนสำรเทรดด้ิง จ ำกดั  - 534/2559
ลงวันที่ 

12 พฤษภำคม 2559



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

56

10 พค.59

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส ำหรับจดัตกแต่งสถำนที่ในกำร
จดักจิกรรมเทศกำล วันวิสำขบูชำ ปีพุทธศักรำช 
2559

5,000.00          -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -

57

11 พค.59

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส ำหรับจดัตกแต่งสถำนที่ในกำร
จดักจิกรรมเทิดพระเกยีรติ "ในหลวง"ฉลองสิริรำช
สมบัติ 70 ปี

8,000.00          -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -

58

10 พค.59

จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนกลุ่มกำรคลัง
และพัสดุ (ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม) จ ำนวน 3 รำย

10,470.00        -  ตกลงรำคำ นำยเฉลิมยศ 
นำงสำวพิตตินันท์ 
นำงสำวสุภัสสร

นำยเฉลิมยศ      นำงสำว
พิตตินันท์ นำงสำวสุภัสสร

 - 670-672/2559
ลงวันที่ 

10 พฤษภำคม 2559

59

23 พค.59

จำ้งท ำช่องเสียบบัตรส ำหรับผู้มำติดต่อรำชกำร 
จ ำนวน 2 อนั

6,000.00          -  ตกลงรำคำ บ.กติติโฆษณำ บ.กติติโฆษณำ  - 684/2559
ลงวันที่ 

12 พฤษภำคม 2559

60

3 พค.59

จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนกลุ่มกำรคลัง
และพัสดุ งำนด้ำนสำรบรรณและงำนบันทึกขอ้มูล
ระบบงำนพัสดุ

8,240.00          -  ตกลงรำคำ นำงสำววศินี ทองอู๋ นำงสำววศินี ทองอู๋  - 670/2559
ลงวันที่ 

4 พฤษภำคม 2559

61

26 พค.59

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงในกำรด ำเนินกำรจดัอบรม
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรต ำแหน่งพี่เล้ียง "Mentor
 Team" ระหว่ำงวันที่ 29 พค. - 25 มิย. 59 ณ 
ศูนยก์ำรเรียนรู้และฝึกอบรมด้ำนผู้สูงอำยบุำงละ
มุง จงัหวัดชลบุรี

60,000.00        -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -

62

26 พค.59

ค่ำจำ้งเหมำรถตู้พร้อมค่ำผ่ำนทำง (พี่เล้ียง) 54,000.00        -  ตกลงรำคำ หจก.อำรียะกจิทัวร์ หจก.อำรียะกจิทัวร์  - 689/2559
ลงวันที่ 

26 พฤษภำคม 2559



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

63

26 พค.59

ค่ำจำ้งเหมำรถบัสปรับอำกำศพร้อมค่ำผ่ำนทำง (พี่
เล้ียง)

110,000.00       -  ตกลงรำคำ หจก.อำรียะกจิทัวร์ หจก.อำรียะกจิทัวร์  - 690/2559
ลงวันที่ 

26 พฤษภำคม 2559

64

26 พค.59

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ (พี่เล้ียง) 100,000.00       -  ตกลงรำคำ บ.ตำกอรุณสิน 
จ ำกดั

บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั  - 537/2559
ลงวันที่ 

26 พฤษภำคม 2559

65

26 พค.59

ค่ำจำ้งท ำกระเป๋ำ (พี่เล้ียง) 82,500.00        -  ตกลงรำคำ ร้ำนคุณแอม ร้ำนคุณแอม  - 688/2559
ลงวันที่ 

26 พฤษภำคม 2559

66

26 พค.59

ค่ำจำ้งท ำเอกสำร (พี่เล้ียง) 18,250.00        -  ตกลงรำคำ หจก.เทพเพ็ญวำ
นิสย์

หจก.เทพเพ็ญวำนิสย์  - 687/2559
ลงวันที่ 

26 พฤษภำคม 2559

67

17 มิย.59

จำ้งเหมำพนักงำนขบัรถยนต์ของทำงรำชกำร 
(ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม) เดือนพฤษภำคม

2,120.00          -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -


