
ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

1  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนในโครงกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองกำรเขำ้ถงึสิทธิคนพิกำร  
งำนประสำนงำนโครงกำรส่งเสริมและคุ้มครองกำร
เขำ้ถงึสิทธิคนพิกำร (นำยเนติรัชฏ์ โพธิ์จนิดำ)

      192,000  -  ตกลงรำคำ นำยเนติรัชฏ์ 
โพธิ์จนิดำ

                       16,000  - 

2  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนในโครงกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองกำรเขำ้ถงึสิทธิคนพิกำร งำน
ประสำนงำนกจิกรรมล่ำมภำษำมือ (นำงสำวพิชญ
ดำ คะเลรัมย)์

      180,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวพิชญดำ 
คะเลรัมย์

                       13,000  - 

3  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
สนับสนุนกำรจดับริกำรผู้ช่วยคนพิกำร              
   งำนสนับสนุนหน่วยจดับริกำรในพื้นที่ (นำย
ชัยกฤต วรขตัร)

      156,000  -  ตกลงรำคำ นำยชัยกฤต 
วรขตัร

                       13,000  - 

4  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
สนับสนุนกำรจดับริกำรผู้ช่วยคนพิกำร              
  งำนประสำนงำนโครงกำรสนับสนุนกำร
จดับริกำรผู้ช่วยคนพิกำร (นำงสำวรุ่งทิพย ์หนูแกว้)

      156,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวรุ่งทิพย ์
หนูแกว้

                       13,000  - 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559

 กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

5  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
พัฒนำศักยภำพองค์กรด้ำนคนพิกำรและเครือขำ่ย
ภำคประชำชน งำนส่งเสริมองค์กรและเครือขำ่ย
ด้ำนคนพิกำรสู่กำรรับรองมำตรฐำน (นำงสำวนิภำ
พร ฟูค ำ

      192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวนิภำพร 
ฟูค ำ

                       16,000  - 

6  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
พัฒนำศักยภำพองค์กรด้ำนคนพิกำรและเครือขำ่ย
ภำคประชำชน งำนส่งเสริมศักยภำพองค์กรและ
เครือขำ่ยด้ำนคนพิกำรที่มีมำตรฐำน (นำยยงยทุธ 
กนัตังกลุ)

      192,000  -  ตกลงรำคำ นำงยงยทุธ  
กนัตังกลุ

                       16,000  - 

7  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
พัฒนำศักยภำพองค์กรด้ำนคนพิกำรและเครือขำ่ย
ภำคประชำชน งำนส่งเสริมศักยภำพองค์กรและ
เครือขำ่ยอำสำสมัครเชี่ยวชำญด้ำนคนพิกำรใน
ชุมชน (นำงสำวเสำวลักษณ์  ตรีไทย)

      180,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำว
เสำวลักษณ์ ตรี

ไทย

                       13,000  - 

8  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
ขบัเคล่ือนมำตรฐำนองค์กรด้ำนคนพิกำรสู่กำร
ปฏิบัติ งำนขบัเคล่ือนแผนพัฒนำศักยภำพองค์กร
ด้ำนคนพิกำรและติดตำมตรวจประเมินและ
ตรวจสอบกำรรับรองมำตรฐำนองค์กรด้ำนคน
พิกำรหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกำรแกค่นพิกำร 
(นำงสำวสุวภำ  ยนืลิบ)

      180,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวสุวภำ  
ยนืลิบ

                       13,000  - 



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

9  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนงำนธุรกำร 
สำรบรรณ บัญชีและพัสดุ (นำงสำวดำลัด โพธิ์พริก)

      180,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวดำลัด 
โพธิ์พริก

                       13,000  - 

10  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
สนับสนุนกำรจดัสวัสดิกำรคนพิกำรในชุมชน งำน
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเครือขำ่ยผู้ปฎิบัติงำน
ด้ำนคนพิกำร (case manager) (นำงสำวปุญภำ 
ผลศิริ)

      192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวปุญภำ  
ผลศิริ

                       16,000  - 

11  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
สนับสนึกำรจดัสวัสดิกำรคนพิกำรในชุมชน ด้ำน
งำนส่งเสริมกำรจดัสวัสดิกำรคนพิกำรในชุมชนใน
พื้นที่ยำกล ำบำกในกำรเขำ้ถงึสวัสดิกำร (นำย
พิเชษฐ ลีนุกลูชัย)

      216,000  -  ตกลงรำคำ นำยพิเชษฐ 
ลีนุกลูชัย

                       16,000  - 

12  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
สนับสนุนกำรจดัสวัสดิกำรคนพิกำรในชุมชน งำน
ส่งเสริมศูนยก์ำรเรียนรู้เพื่อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
คนพิกำรโดยชุมชน (CLC)  (นำงสำวขนิษฐำ  แกว้
ใส)

      192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวขนิษฐำ  
แกว้ใส

                       16,000  - 



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

13  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกำรจดับริกำรของ
ศูนยบ์ริกำรคนพิกำร งำนสนับสนุนศูนยบ์ริกำร
คนพิกำรทั่วไป (นำงสำววิรงค์ลอง  บุญส ำเร็จ)

      192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำววิรงค์ลอง
  บุญส ำเร็จ

                       16,000  - 

14  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกำรจดับริกำรของ
ศูนยบ์ริกำรคนพิกำร งำนด ำเนินงำนศูนยบ์ริกำร
คนพิกำรระดับจงัหวัด (นำงสำวนฤณธร  รอดทอง)

      180,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวนฤณธร 
 รอดทอง

                       13,000  - 

15  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพทักษะด้ำนอำชีพของคน
พิกำร ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพคนพิกำร (นำงสำว
จฑุำมำศ ทิพยสุ์มณฑำ)

      192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวจฑุำมำศ
 ทิพยสุ์มณฑำ

                       16,000  - 

16  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกำรจดับริกำรของ
ศูนยบ์ริกำรคนพิกำร ด้ำนงำนผู้ช่วยนักสังคม
สงเครำะห์ (นำงสำวนริศรำ  ทำโทน)

      192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวนริศรำ  
ทำโทน

                       11,000  - 



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

17  20/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
สนับสนุนกำรจดัสวัสดิกำรคนพิกำรในชุมชน
งำนสนับสนุนกำรจดับริกำรคนพิกำร (นำงสำว
หนึง่กนัยำ  ภูว่ิลัย)

      192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวหนึง่
กนัยำ ภูว่ิลัย

                       10,000  - 

18  21/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกำรจดับริกำรของ
ศูนยบ์ริกำรคนพิกำร ด้ำนงำนสังคมสงเครำะห์ 
(นำงสำวสุดำรัตน์  แผลงเดช)

      216,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวสุดำรัตน์ 
 แผลงเดช

                       16,000  - 

19  25/10/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำร
ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพด้ำนอำชีพของคนพิกำร 
ด้ำนกำรสนับสนุนเว็ปไซด์ตลำดงำนคนพิกำร
ออนไลน์ (นำงสำวพรพรรณ  ยอดเณร)

      192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวพรพรรณ
  ยอดเณร

                       13,000  - 

20  18/10/59  - จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศ เพื่อใช้เดินทำงไป
รำชกำรจงัหวัดน่ำน จ ำนวน 1 คัน ในระหว่ำง 
20-23 ตุลำคม 2559

          7,200  -  ตกลงรำคำ นำยปริญญำ 
เรืองจำบ

 นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 7,200.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 01/2560 
ลว. 18/10/59

21  18/10/59  - จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับเติม
พำหนะรถตู้ปรับอำกำศจำ้งเหมำ เพื่อใช้เดินทำง
ไปรำชกำรจงัหวัดน่ำน จ ำนวน 1 คัน ในระหว่ำง 
20-23 ตุลำคม 2559

          9,000  -  ตกลงรำคำ  -   -  -  -



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

22  20/10/2558  - จดัซ้ือวัสดุในกำรจดัสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเร่ือง 
“กำรขบัเคล่ือนชุมชนต้นแบบตำมแนวทำงประชำ
รัฐ” 2 รุ่น

      8,100.00  -  ตกลงรำคำ วัฒนำเทรดด้ิง  วัฒนำเทรดด้ิง วงเงินจดั
จำ้ง 8,046.40  บำท

 - ใบส่ังซ้ือ 01/2560 
ลว. 20/10/59

23  20/10/2558  - จดัจำ้งเหมำรถตู้ส ำหรับเจำ้หน้ำที่พร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ เพื่อเดินทำงไปจดั
สัมนำเร่ือง "กำรขบัเคล่ือนชุมชนต้นแบบตำม
แนวทำงประชำรัฐ"  2 รุ่น
รุ่นที่ 1 ในระหว่ำงวันที่ 25-29 ตุลำคม  2559 ณ 
โรงแรมเทวรำช ถนนสุมนเทวรำช ต ำบลในเวียง 
อ ำเภอเมือง จงัหวัดน่ำน 
รุ่นที่ 2 ในระหว่ำงวันที่ 6- 10 พฤศจกิำยน 2559
 ณ โรงแรมร้อยเกำะ ถนนเล่ียงเมือง ต ำบลมะขำม
เต้ีย อ ำเภอเมือง จงัหวัดสุรำษฎร์ธำนี

        18,000  -  ตกลงรำคำ นำยฉตัรชัย 
เนียมหอม

 นำยฉตัรชัย เนียมหอม
วงเงินจดัจำ้ง 18,000.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 02/2560 
ลว.21/10/59

24  21/08/2558  - จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับเติม
พำหนะรถยนต์ตู้ปรับอำกำศจำ้งเหมำ จ ำนวน 2 
รุ่นรุ่นที่ 1 ในระหว่ำงวันที่ 25-29 ตุลำคม  2559 
รุ่นที่ 2 ในระหว่ำงวันที่ 6- 10 พฤศจกิำยน 2559

14,000  - ตกลงรำคำ  -  -  -  -



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

25  31/10/59  - จดัซ้ือวัสดุในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
พัฒนำศักยภำพศูนยบ์ริกำรคนพิกำรระดับจงัหวัด
 จ ำนวน 4 รุ่น จ ำนวน 5 รำยกำร

14,500         -  ตกลงรำคำ วัฒนำเทรดด้ิง  วัฒนำเทรดด้ิง วงเงินจดั
จำ้ง 14,500 บำท

 - ใบส่ังซ้ือ 02/2560 
ลว. 31/10/59

26  31/10/59  - จดัจำ้งท ำเอกสำรในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
กำรพัฒนำศักยภำพศูนยบ์ริกำรคนพิกำรระดับ
จงัหวัด จ ำนวน 4 รุ่น จ ำนวน 258 ชุด

25,800         -  ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต 
วงเงินจดัจำ้ง 25.800.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 03/2560 
ลว. 31/10/59

27  31/10/59  - จดัจำ้งท ำกระเป๋ำใส่เอกสำรในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรพัฒนำศักยภำพศูนยบ์ริกำรคน
พิกำรระดับจงัหวัด จ ำนวน 4 รุ่น จ ำนวน 258 ใบ

38,700         -  โดยวิธี
จดัท ำเอง

ศูนยพ์ัฒนำ
อำชีพคนพิกำร

ศูนยพ์ัฒนำอำชีพคนพิกำร
 วงเงิน 38,700.- บำท

 -  -



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

28  31/10/59  -จดัจำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศ เพื่อใช้ในกำร
เดินทำงไปรำชกำรในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
กำรพัฒนำศักยภำพศูนยบ์ริกำรคนพิกำรระดับ
จงัหวัด  จ ำนวน 4 รุ่น 
 - รุ่นที่ 1 ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ ระหว่ำงวันที่ 
2 - 4 พฤศจกิำยน 2559 ณ โรงแรมอโีค่ อนิน์  
อบุลรำชธำนี อ ำเภอเมือง จงัหวัดอบุลรำชธำนี 
 - รุ่นที่ 2 ภำคใต้ ระหว่ำงวันที่ 10 - 12 
พฤศจกิำยน 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ ำเภอ
เมือง จงัหวัดนครศรีธรรมรำช 
 - รุ่นที่ 3 ภำคเหนือ ระหว่ำงวันที่ 17 - 19 
พฤศจกิำยน 2559 ณ โรงแรมภูค ำ อ ำเภอเมือง 
จงัหวัดเชียงใหม่ 

27,000         - ตกลงรำคำ นำยปริญญำ 
เรืองจำบ

 นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 27,000.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 04/2560 
ลว. 31/10/59



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

29  31/10/59  - จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับเติม
รถตู้จำ้งเหมำ จ ำนวน3 รุ่น 
 - รุ่นที่ 1 ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ ระหว่ำงวันที่ 
2 - 4 พฤศจกิำยน 2559 
 - รุ่นที่ 2 ภำคใต้ ระหว่ำงวันที่ 10 - 12 
พฤศจกิำยน 2559 
 - รุ่นที่ 3 ภำคเหนือ ระหว่ำงวันที่ 17 - 19 
พฤศจกิำยน 2559 

25,000         - ตกลงรำคำ  -  -  -  -

30

13 ตค.59
จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อมค่ำผ่ำนในกำรจดั
โครงกำรฯ จ ำนวน 3 คร้ัง ณ โรงแรมปร๊ินซ์ 
พำเลซ มหำนำค กทม.

32,400.00    ตกลงรำคำ
นำยชำญวิทย ์

รอดบบวบ
นำยชำญวิทย ์รอดบวบ 
วงเงินที่จดัจำ้ง 32,400.-

ใบส่ังจำ้ง 1/2560

31

13 ตค.59

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพื่อใช้ในกำรจดัโครงกำรค่ำย
เตรียมควำมพร้อมเยำวชนพิกำรไทยเพื่อเขำ้ร่วม
กำรแขง่ขนัควำมท้ำทำยทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ระดับสำกล ประจ ำปี 2559 จ ำนวน 3 คร้ัง

60,000.00    ตกลงรำคำ วัฒนำเทรดด้ิง
วัฒนำเทรดด้ิง วงเงินที่

จดัซ้ือ 29,606.90
ใบส่ังซ้ือ 1/2560

32

13 ตค.59

เช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรจดัโครงกำร
ค่ำยเตรียมควำมพร้อมเยำวชนพิกำรไทยเพื่อเขำ้
ร่วมกำรแขง่ขนัควำมท้ำทำยทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับสำกล ประจ ำปี 2559 จ ำนวน 3 
คร้ัง

60,000.00    ตกลงรำคำ
บริษัท โฟร์เอม็ 
มัลติมิเดีย จ ำกดั

บริษัท โฟร์เอม็ มัลติมิเดีย 
จ ำกดั วงเงินที่จดัซ้ือ 

60,000.-
ใบส่ังซ้ือ 2/2560



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                























                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                























                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                























                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                























                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


