
ล ำดับ
ที่

วันที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง 

(บำท)
 รำคำกลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1  24 มยิ.59  - จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนนิโครงกำร"บรูณำกำรส่งเสริมอำชีพและกำรมงีำนท ำ
คนพิกำร" คร้ังที่ 5/2559

                 2,100.00   -  ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เนต็ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เนต็ 
วงเงินจัดจ้ำง 882.- บำท

 - ใบส่ังจ้ำง 101/2559 
ลว. 24/06/59

2  28 มยิ.59  - จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ ใช้ในกำรเดินทำงไป
รำชกำร เพื่อนเิทศงำนมำตรฐำนองค์กรด้ำนคนพิกำรหรือ
องค์กรอืน่ใดที่ใหบ้ริกำรแกค่นพิกำร ประจ ำป ี2559 
จ ำนวน 1 คัน 3 วัน
ในระหว่ำงวันที่ 11-13 กรกฎำคม 2559 

                 5,400.00   -  ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย์ รอด
บวบ

นำยชำญวิทย์ รอดบวบ 
วงเงินจัดจ้ำง 5,400.- บำท

 - ใบส่ังจ้ำง 102/2559 
ลว. 28/06/59

3  28 มยิ.59  - จัดซ้ือน้ ำมนัเชือ้เพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับเติมพำหนะรถ
ตู้ปรับอำกำศจ้ำงเหมำ

                 3,000.00   -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -

4  28 มยิ.59  - จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ ใช้ในกำรเดินทำงไป
รำชกำร เพื่อนเิทศงำนมำตรฐำนองค์กรด้ำนคนพิกำรหรือ
องค์กรอืน่ใดที่ใหบ้ริกำรแกค่นพิกำร ประจ ำป ี2559 
จ ำนวน 1 คัน 3 วัน
ในระหว่ำงวันที่ 4-8 กรกฎำคม 2559 

                 9,000.00   -  ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย์ รอด
บวบ

นำยชำญวิทย์ รอดบวบ 
วงเงินจัดจ้ำง 9,000.- บำท

 - ใบส่ังจ้ำง 103/2559 
ลว. 28/06/59

5  28 มยิ.59  - จัดซ้ือน้ ำมนัเชือ้เพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับเติมพำหนะรถ
ตู้ปรับอำกำศจ้ำงเหมำ

                 4,000.00   -   -  -  -  -  -

6  29 มยิ.59  - จ้ำงพิมพ์คู่มอืกำรรับรองมำตรฐำนองค์กรด้ำนคนพิกำร
 จ ำนวน 1,000 เล่ม 

               69,000.00   -  ตกลงรำคำ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
เทพเพ็ญวำนสิย์

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เทพ
เพ็ญวำนสิย์ วงเงินจัดจ้ำง 

69,000.- บำท

 - ใบส่ังจ้ำง 104/2559 
ลว. 29/06/59

7  29 มยิ.59  - จัดซ้ือวัสดุในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์บริกำรคนพิกำร
กรุงเทพมหำนคร

               22,000.00   -  ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
จัดซ้ือจัดจ้ำง 21,663.22 

บำท

  - ใบส่ังซ้ือ 26/2559 
ลว. 29/06/59

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนมถุินายน 2559

กองสง่เสริมสทิธิและสวัสดกิารคนพิการ  กรมสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ

ณ เดอืนมถุินายน 2559



8  31 พค.59 จ้ำงเหมำบคุคลธรรมดำด ำเนนิงำนกลุ่มกำรคลังและพัสดุ 
งำนด้ำนสำรบรรณและงำนบนัทึกข้อมลูระบบงำนพัสดุ

                 3,360.00   -  ตกลงรำคำ   -   -   -   - 

9  3 มิย.59 จ้ำงขนถ่ำยส่ิงปฏกิลู อำคำร 60 ปี                  3,500.00   -  ตกลงรำคำ กองจัดกำรขยะของ
เสียอนัตรำยและ

ส่ิงปฏกิลู

กองจัดกำรขยะของเสีย
อนัตรำยและส่ิงปฏกิลู

  -   - 

10  14 มยิ.59 จ้ำงท ำส่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำงโทรทัศน์               480,000.00      543,333.33  ตกลงรำคำ บ.ฟิล์ม 96 จ ำกดั บ.ฟิล์ม 96 จ ำกดั   - ใบส่ังจ้ำง 706/2559
 ลว. 17 มยิ. 59

11  14 มยิ.59 จ้ำงท ำส่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำงวิทยุ               300,000.00      416,666.67  ตกลงรำคำ บ.ลัคคิด จ ำกดั บ.ลัคคิด จ ำกดั   - ใบส่ังจ้ำง 705/2559
 ลว. 17 มยิ. 59

12  22 มยิ.59 จ้ำงท ำแทรปลอยด์เผยแพร่ภำรกจิ พก. ทำงหนงัสือพิมพ์
ฉบบัพิเศษเนือ่งในปมีหำมงคลครองรำชย์ครบ 70 ป ีกำร
เฉลิมพระชนมพรรษำ 89 พรรษำ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยูห่วั

              100,000.00   -  ตกลงรำคำ บริษทั โพสต์ พับ
ลิชชิง จ ำกดั

บริษทั โพสต์ พับลิชชิง 
จ ำกดั

  - ใบส่ังจ้ำง 710/2559
 ลว. 23 มยิ. 59

13  29 มยิ.59 ค่ำเช่ำเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อมค่ำผ่ำนทำงพิเศษ 
ระหว่ำงวันที่ 8-9 กรกฎำคม 2559 จังหวัดระยอง

                 3,600.00   -  ตกลงรำคำ หจก.อำรียะกจิ ทัวร์ หจก.อำรียะกจิ ทัวร์   - ใบส่ังจ้ำง 720/2559
 ลว. 5 กค. 59

14  29 มยิ.59 ค่ำน้ ำมันเชือ้เพลิงส ำหรับเติมรถตู้ปรับอำกำศพร้อมค่ำ
ผ่ำนทำงพิเศษ ระหว่ำงวันที่ 8-9 กรกฎำคม 2559 จังหวัด
ระยอง

                 3,500.00   -  ตกลงรำคำ   -   -   -   - 

15  28 มยิ.59 จัดท ำแฟ้มประวัติ ก.พ. 7 และบตัร PVC ส ำหรับใช้ใน
กำรพิมพ์บตัรประจ ำตัวเจ้ำหนำ้ที่

              221,490.00      233,150.00  ตกลงรำคำ หจก.เทพเพ็ญวำ
นสิย์

หจก.เทพเพ็ญวำนสิย์   - ใบส่ังจ้ำง 718/2559
 ลว. 1 กค. 59

16  27 มยิ.59 จ้ำงเหมำบคุคลธรรมดำด ำเนนิงำนกลุ่มกำรคลังและพัสดุ 
(ปฏบิติังำนเพิ่มเติม) จ ำนวน 3 รำย

               10,160.00   -  ตกลงรำคำ นำยเฉลิมยศ 
นำงสำวพิตตินนัท์ 
นำงสำวสุภสัสร

นำยเฉลิมยศ นำงสำวพิต
ตินนัท์ นำงสำวสุภสัสร

  - ใบส่ังจ้ำง 
712-714/2559 ลว.

 27 มยิ. 59



17 31 พค. 59 จ้ำงจัดท ำเอกสำรและจัดหำส่ืออืน่ๆ

500,000.- บำท
609,204.50 

บำท
ตกลงรำคำ

บริษทั โฟร์ เซเว่น
ทีน โปรด๊ักชัน่ 

จ ำกดั   และรำคำที่
เสนอ คือ  

499,957.50 บำท

บริษทั โฟร์ เซเว่นทีน 
โปรด๊ักชัน่ จ ำกดั  และ
รำคำที่ตกลงจ้ำงคือ 
499,957.50 บำท

 -

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 
695/2559 ลงวันที่  
 2  มถิุนำยน  2559

18 30 พค. 59
จัดจ้ำงกำรศึกษำผลกระทบและควำมพร้อมของประเทศ
ไทยในกำรเข้ำเปน็ภำคีพิธีสำรเลือกรับของอนสัุญญำว่ำ
ด้วยสิทธิคนพิกำร

150,000.-บำท
216,666.67 

บำท
ตกลงรำคำ

บนำยภทัรพงษ ์
แสงไกร   และ

รำคำที่เสนอ คือ 
150,000.-บำท

นำยภทัรพงษ ์แสงไกร    
และรำคำที่ตกลงจ้ำงคือ  

150,000.-บำท

 -
ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 

703/2559 ลงวันที่  
 16  มถิุนำยน 2559

19 26 เมย. 59
จัดจ้ำงท ำเอกสำรค ำรับรองกำรปฏบิติัรำชกำร  กรม
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9

10,๐๐๐.- บำท - ตกลงรำคำ

ร้ำนเล็ก
อนิเตอร์เนต็   และ
รำคำที่เสนอ คือ 

8,470.- บำท

ร้ำนเล็กอนิเตอร์เนต็ และ
รำคำที่ตกลงจ้ำงคือ 

8,470.- บำท

 -
ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 

704/2559 ลงวันที่  
 16  มถิุนำยน2559

20 24 พค. 59 จัดจ้ำงที่ปรึกษำกำรพัฒนำบคุลำกรกบักำรบริหำรงำน
ด้ำนคนพิกำรในบริบทอำเซียน+3

1,500,000.- บำท
1,500,000.- 

บำท

จ้ำงที่
ปรึกษำ โดย

วิธีตกลง

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย    
และรำคำที่เสนอ 
คือ 1,500,000.- 

บำท

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
และรำคำที่ตกลงจ้ำงคือ 

1,500,000.- บำท

 -
สัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ 
เลขที่ 4/2559  ลง

วันที่   17  มถิุนำยน
 2559

21 15 มิย. 59 จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 10 คัน โครงกำร
เสริมสร้ำงวินยั คุณธรรม และจริยธรรม 1 - 2 กรกฎำคม 
59 สมทุรสงครำม

               36,000.00 36,000 ตกลงรำคำ
นำยปริญญำ  เรือง

จำบ
นำยปริญญำ  เรืองจำบ

 - 115/2559
ลงวันที่ 

15 มถิุนำยน 2559
22 17 มิย. 59 จ้ำงเหมำเอกชนด ำเนนิงำนตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 

ใบส ำคัญ และกำรรำยงำนผลโครงกำรที่ขอรับกำร
สนบัสนนุเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำร (ปฏบิติังำนเพิ่มเติม)

                 7,200.00 7,200 ตกลงรำคำ
นำงสำวรติกร มว่ง

เขียว
นำงสำวรติกร มว่งเขียว

 -
116/2559
ลงวันที่ 

17 มถิุนำยน 2559

23 16 มิย. 59 จัดซ้ือวัสดุในกำรจัดสัมมนำโครงกำรเสริมสร้ำงวินยั 
คุณธรรม และจริยธรรม ระหว่ำงวันที่ 1 - 2 กรกฎำคม 
2559 สมทุรสงครำม

               11,000.00       10,999.07 ตกลงรำคำ
บริษทั ตำกอรุณสิน

 จ ำกดั
บริษทั ตำกอรุณสิน จ ำกดั

 - 60/2559
ลงวันที่ 

16 มถิุนำยน 2559
24 30 มิย. 59 จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนและเกำ้อีส้ ำนกังำน (ของส่วนกลำง)

              144,000.00      143,529.80 ตกลงรำคำ
บริษทั ตำกอรุณสิน

 จ ำกดั
บริษทั ตำกอรุณสิน จ ำกดั

 - 61/2559
ลงวันที่ 

30 มถิุนำยน 2559


