
ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 22 กพ.60
จ้างท ากระเป๋าเพือ่ใช้ในการจัด
โครงการฯ จ านวน 5 คร้ัง จ านวน
 150 ใบ

12,000.00  ตกลงราคา ร้านสยามราษฎร์
ร้านสยามราษฎร์ วงเงินทีจ่ัด

จ้าง 12,000
ใบส่ังจ้าง 23/2560

2 24 กพ.60
จ้างท าเอกสารประกอบการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่าง
วันที1่-3 มีค.60

15,000.00  ตกลงราคา กิจเจริญการค้า
กิจเจริญการค้า วงเงินทีจ่ัด

จ้าง 13,241.25
ใบส่ังจ้าง 24/2560

3 24 กพ.60

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่
 1 และ มีนาคม 2560 จ านวน 1 
คัน

3,600.00    ตกลงราคา นายชาญวิทย์ รอดบวบ
นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
วงเงินทีจ่ัดจ้าง 73,600

ใบส่ังจ้าง 25/2560

4 24 กพ.60

จ้างท ากระเป๋าเอกสารเพือ่ใช้ใน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ระหว่างวันที่1-3 มีค.60 จ านวน 
150 ใบ

30,000.00  ตกลงราคา กิจเจริญการค้า
กิจเจริญการค้า วงเงินทีจ่ัด

จ้าง 30,000
ใบส่ังจ้าง 26/2560

5 24 กพ.60
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุมฯ จ านวน 13 รายการ

30,000.00  ตกลงราคา กิจเจริญการค้า
กิจเจริญการค้า วงเงินที่

จัดซ้ือ 23,684.45
ใบส่ังซ้ือ 10/2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2560



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2560

6 24 กพ.60
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุมฯ จ านวน 12 รายการ

25,000.00  ตกลงราคา ร้านวัฒนาเทรดด้ิง
ร้านวัฒนาเทรดด้ิง วงเงินที่

จัดซ้ือ 22,308.43
ใบส่ังซ้ือ 11/2560

7 24 กพ.60
เช่าอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีและเคร่ือง
เสียงในการจัดโครงการฯ จ านวน 
5 คร้ัง

125,000.00 ตกลงราคา นายชนากิตต์ิ พันธ์ทอง
นายชนากิตต์ิ พันธ์ทอง 
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ 100,000

ใบส่ังซ้ือ 12/2560

8 10 กพ.60
จัดท ากระเป๋าประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ
จ านวน 130 ใบ

10,400.00  วิธีจัดท าเอง
ศูนย์พัฒนาอาชีพคน

พิการ
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ 

วงเงินทีส่ั่งงาน 10,400
ใบส่ังงาน 7/2560

9

 01/
กพ/60

 - จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฎิบัติงานเพิม่เติม นางสาวดาลัด 
 โพธิพ์ริก ระหว่างวันที ่2-28 กพ.
60

        1,000   -  ตกลงราคา นางสาวดาลัด โพธิพ์ริก นางสาวดาลัด โพธิพ์ริก 
วงเงินจัดจ้าง 1,000.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 40/2560 
ลว. 1/02/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2560

10

 01/
กพ/60

 - จ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ส่งเสริมกลไกศูนย์การเรียนรู้เพือ่
การฟืน้ฟูและพัฒนาศักยภาพคน
พิการในชุมชน (Community 
Learning Center - CLC) 
กรุงเทพมหานคร” และการศึกษา
 ดูงานศูนย์ CLC ในพืน้ทีต้่นแบบ 
จ านวน 84 ชุด

        8,400   -  ตกลงราคา ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้าง 8,400.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 41/2560 
ลว. 1/02/60

11

 01/
กพ/60

 - จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพือ่
ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การส่งเสริมกลไกศูนย์การเรียนรู้ 
เพือ่การฟืน้ฟูและพัฒนาศักยภาพ
คนพิการในชุมชน (Community 
Learning Center - CLC) 
กรุงเทพมหานคร” และการศึกษา
ดูงานศูนย์ CLC ในพืน้ทีต้่นแบบ 
จ านวน 84 ใบ

       10,080   -  ตกลงราคา ร้านพรีเมียมเอ็กซ์เพรส ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้าง 10,080.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 42/2560 
ลว. 1/02/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2560
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 01/
กพ/60

 - จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพือ่
ใช้ในการเดินทางไปราชการใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ส่งเสริมกลไกศูนย์การเรียนรู้เพือ่
การฟืน้ฟูและพัฒนาศักยภาพคน
พิการในชุมชน (Community 
Learning Center - CLC) 
กรุงเทพมหานคร” และการศึกษา
ดูงานศูนย์ CLC ในพืน้ทีต้่นแบบ 
จ านวน 1 คัน

       20,000   -  ตกลงราคา บริษัทธนัชวิชญ์ แทรเวล
 กรุ๊ป

บริษัทธนัชวิชญ์ แทรเวล 
กรุ๊ป จ ากัด วงเงินจัดจ้าง 

20,000.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 43/2560 
ลว. 01/02/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2560
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 01/
กพ/60

 - จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพือ่
ใช้ในการเดินทางไปราชการใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ส่งเสริมกลไกศูนย์การเรียนรู้เพือ่
การฟืน้ฟูและพัฒนาศักยภาพคน
พิการในชุมชน (Community 
Learning Center - CLC) 
กรุงเทพมหานคร” และการศึกษา
ดูงานศูนย์ CLC ในพืน้ทีต้่นแบบ 
จ านวน 2 คัน

        7,200   -  ตกลงราคา นายปริญญา เรืองจาบ  นายปริญญา เรืองจาบ 
วงเงินจัดจ้าง 7,200.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 44/2560 
ลว. 01/02/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2560
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 01/
กพ/60

 -จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน ส าหรับเติมรถตู้ปรับอากาศ
จ้างเหมา เพือ่ใช้ในการเดินทางไป
ราชการในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การส่งเสริมกลไก
ศูนย์การเรียนรู้เพือ่การฟืน้ฟูและ
พัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน 
(Community Learning Center
 - CLC) กรุงเทพมหานคร” และ
การศึกษาดูงานศูนย์ CLC ใน
พืน้ทีต้่นแบบ จ านวน 2 คัน

        4,000   -  ตกลงราคา  -   -  -  -

15

06/กพ/
60

 - จ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุมซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินงานด้านพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
จ านวน 35 ชุด

        1,750   -  ตกลงราคา ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต  ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้าง 875.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 45/2560 
ลว. 06/02/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2560

16

06/กพ/
60

 - จัดท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพือ่ใช้
ในการประชุมซักซ้อมแนว
ทางการด าเนินงานด้านพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมอาชีพคน
พิการ จ านวน 35 ใบ

        8,750   -  จัดท าเอง  ศูนย์พัฒนาอาชีพคน
พิการ(โรงงานปีคนพิการ

สากล)

 ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ
(โรงงานปีคนพิการสากล) 
วงเงินจัดท า 8,750.-บาท

 - ใบส่ังงาน 02/2560 
ลงวันที ่06/02/60

17

06/กพ/
60

 - จ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ” 
จ านวน 60 ชุด

        1,750   -  ตกลงราคา ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต  ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้าง 875.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 45/2560 
ลว. 06/02/60

18

06/กพ/
60

 - จ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดต้ังองค์กร
ด้านคนพิการในชุมชน” จ านวน 
183 เล่ม

        2,900   -  ตกลงราคา ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต  ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้าง 2,836.50.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 46/2560 
ลว. 07/02/60

19

07/กพ/
60

 - จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพือ่
ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดต้ัง
องค์กรด้านคนพิการในชุมชน” 
จ านวน 183 ใบ

       18,300   -  ตกลงราคา บริษัท โซลูวิค จ ากัด  บริษัท โซลูวิค จ ากัด วงเงิน
จัดจ้าง 18,300.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 47/2560 
ลว. 07/02/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2560

20

07/กพ/
60

 - จัดจ้างท าเอกสารคู่มือแนว
ทางการจัดท ารายงานค่าบริหาร
จัดการองค์กรทีม่ีมาตรฐาน 
จ านวน 200 เล่ม

       18,000   -  ตกลงราคา ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต  ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้าง 18,000.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 48/2560 
ลว. 09/02/60

21

10/กพ/
60

 - จัดจ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฎิบัติการ "การ
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ" 
จ านวน 60 เล่ม

        7,500   -  ตกลงราคา ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต  ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้าง 7,500.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 49/2560 
ลว. 10/02/60

22

10/กพ/
60

 - จัดท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพือ่ใช้
ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การ
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ" 
จ านวน 60 ใบ

       12,000   -  จัดท าเอง  ศูนย์พัฒนาอาชีพคน
พิการ(โรงงานปีคนพิการ

สากล)

 ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ
(โรงงานปีคนพิการสากล) 
วงเงินจัดท า 12,000.-บาท

 - ใบส่ังงาน 03/2560 
ลงวันที ่10/02/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2560

23

10/กพ/
60

 - จัดจ้างเหมารถตู้ เพือ่ใช้ในการ
เดินทางไปราชการเพือ่ด าเนินการ
จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ "การ
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ" 
    1. ระหว่างวันที ่17-20 
กุมภาพันธ์ 2560 (1 คัน 4 วัน )
    2. ในวันที ่19 กุมภาพันธ์ 
2560 (4 คัน 1 วัน)

       14,400   -  ตกลงราคา นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ 
วงเงินจัดจ้าง 14,400.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 50/2560 
ลว. 10/02/60

24

20/กพ/
60

 - จ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์บริการคนพิการ
ทัว่ไปขององค์กรด้านคนพิการ 
จ านวน 4 รุ่น จ านวน 220 ชุด

       22,000   -  ตกลงราคา ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต  ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้าง 22,000.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 51/2560 
ลว. 20/02/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2560

25

20/02/6
0

 - จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพือ่
ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการ
คนพิการทัว่ไปขององค์กรด้านคน
พิการ จ านวน 4 รุ่น จ านวน 220 
ใบ

       26,400   -  ตกลงราคา  ร้านพรีเมี่ยม เอ็กซ์เพรส 
วงเงินจัดจ้าง 26,400.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 52/2560 
ลว. 20/02/60

26

20/กพ/
60

 - จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพือ่
ใช้ในการเดินทางไปราชการใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์บริการคนพิการ
ทัว่ไปขององค์กรด้านคนพิการ 
จ านวน 3 รุ่น 
   1. ระหว่างวันที ่22-25 
กุมภาพันธ์ 2560 (1 คัน 4 วัน)
   2. ระหว่างวันที 1-4 มีนาคม 
2560 (1 คัน 4 วัน)
   3. ระหว่างวันที ่27-30 มีนาคม
 2560 (1 คัน 4 วัน)

        7,200   -  ตกลงราคา นายปริญญา เรืองจาบ  นายปริญญา เรืองจาบ 
วงเงินจัดจ้าง 7,200.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 53/2560 
ลว. 20/02/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2560

27

20/กพ/
60

 - จ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุมเพือ่ใช้ในการจัดประชุม
คณะท างานกล่ันกรองโครงการ
บูรณาการระบบการส่งเสริม
อาชีพและการมีงานท าของคน
พิการ คร้ังที ่2/2560 ในวัน
อังคารที ่21 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 22 ชุด

        2,200   -  ตกลงราคา ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต  ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้าง 1,474.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 54/2560 
ลว. 20/02/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2560

28

24/
กพ./60

 - จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ 
ใช้ในการเดินทางไปราชการเพือ่
นิเทศง/ติดตามประเมินผลองค์กร
ด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่
ให้บริการแก่คนพิการ ตามระบบ 
Coaching ประจ าปี 2560 
จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 1 คัน
  1. ระหว่างวันที ่27-28 
กุมภาพันธ์ 2560
  2. ระหว่างวันที ่7-9 มีนาคม 
2560

       10,800   -  ตกลงราคา นายชาญวิทย์ รอดบวบ  นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
วงเงินจัดจ้าง 10,800.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 55/2560 
ลว. 24/02/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2560

29

24/02/6
0

 - จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน ส าหรับเติมงเหมารถยนต์ตู้
ปรับอากาศจ้างเหมา ใช้ในการ
เดินทางไปราชการเพือ่นิเทศ/
ติดตามประเมินผลองค์กรด้านคน
พิการหรือองค์กรอื่นใดทีใ่ห้บริการ
แก่คนพิการ ตามระบบ Coaching
 ประจ าปี 2560 จ านวน 3 คร้ังๆ 
ละ 1 คัน

        6,600   -  ตกลงราคา  -   -  -  -


