
ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

 รำคำ
กลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

1  6 ธค.59  - จดัซ้ือวัสดุในกำรประชุม เพื่อใช้ในกำรจดักำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำบทบำทผู้ปฏิบัติงำนขอ้มูล
ขำ่วสำร (PRIO) ด้ำนกำรช่วยเหลือคนพิกำรที่ประสบ
ปัญหำทำงสังคม” จ ำนวน 2 รำยกำร

        2,900  ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง  วัฒนำเทรดด้ิง วงเงินจดั
จำ้ง 2,854.76 บำท

ใบส่ังซ้ือ 09/2560
 ลว. 06/12/59

2  6 ธค.59  - จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม เพื่อใช้ในกำร
จดักำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำบทบำท
ผู้ปฏิบัติงำนขอ้มูลขำ่วสำร (PRIO) ด้ำนกำรช่วยเหลือคน
พิกำรที่ประสบปัญหำทำงสังคม” จ ำนวน 58 เล่ม

        5,800  ตกลงรำคำ ร้ำนเล็ก
อนิเตอร์เน็ต

ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต 
วงเงินจดัจำ้ง 5.800.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
22/2560 ลว. 

06/12/59

3  6 ธค.59  - จำ้งท ำกระเป๋ำใส่เอกสำร เพื่อใช้ในกำรจดักำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำบทบำทผู้ปฏิบัติงำนขอ้มูล
ขำ่วสำร (PRIO) ด้ำนกำรช่วยเหลือคนพิกำรที่ประสบ
ปัญหำทำงสังคม” จ ำนวน 58 ใบ

      11,600  ตกลงรำคำ ร้ำนพรีเมียมเอก็
เพรส

ร้ำนพรีเมียมเอก็เพรส 
วงเงินจดัจำ้ง 11,600.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
23/2560 ลว. 

06/12/59

4  6 ธค.59  - จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศ เพื่อใช้ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรในกำรจดักำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำ
บทบำทผู้ปฏิบัติงำนขอ้มูลขำ่วสำร (PRIO) ด้ำนกำร
ช่วยเหลือคนพิกำรที่ประสบปัญหำทำงสังคม” จ ำนวน 6 
คัน

      64,800  ตกลงรำคำ นำยปริญญำ 
เรืองจำบ

 นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 64,800.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
24/2560 ลว. 

06/12/59

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธนัวาคม 2559

 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

 รำคำ
กลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

5  6 ธค.59  - จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับเติมพำหนะรถ
ตู้ปรับอำกำศจำ้งเหมำ เพื่อใช้ในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
กำรจดักำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำบทบำท
ผู้ปฏิบัติงำนขอ้มูลขำ่วสำร (PRIO) ด้ำนกำรช่วยเหลือคน
พิกำรที่ประสบปัญหำทำงสังคม” จ ำนวน 6 คัน

      48,800  ตกลงรำคำ  -  -  -  -

6  8 ธค.59  - จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ใช้ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
“ถอดบทเรียนเครือขำ่ยอำสำสมัครเพื่อกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร” จ ำนวน 2 รุ่น

      13,700  ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง  วัฒนำเทรดด้ิง วงเงินจดั
จำ้ง 13,337.50 บำท

ใบส่ังซ้ือ 10/2560
 ลว. 08/12/59

7  8 ธค.59  -จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ถอด
บทเรียนเครือขำ่ยอำสำสมัครเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำร” จ ำนวน 2 รุ่น

      13,500  ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์
เนีต

 ร้ำนเล็กอนิเตอร์เนีต 
วงเงินจดัจำ้ง 13,500.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
25/2560 ลว. 

08/12/59

8  8 ธค.59  -จำ้งท ำกระเป๋ำใส่เอกสำร เพื่อใช้ในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร “ถอดบทเรียนเครือขำ่ยอำสำสมัครเพื่อกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร” จ ำนวน 2 รุ่น

      27,000  ตกลงรำคำ บริษัทโซลูวิค 
จ ำกดั

 บริษัทโซลูวิค จ ำกดั 
วงเงินจดัจำ้ง 27,000.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
26/2560 ลว. 

08/12/59

9  9 ธค.59  - จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง
 “ทบทวนหน่วยจดับริกำรล่ำมภำษำมือ” จ ำนวน 10 
รำยกำรระหว่ำงวันที่ 14 – 16 ธันวำคม  2559 ณ 
โรงแรมสีดำ รีสอร์ท จงัหวัดนครนำยก

        5,000  ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง  วัฒนำเทรดด้ิง วงเงินจดั
จำ้ง 4,996.90 บำท

ใบส่ังซ้ือ 11/2560
 ลว. 09/12/59



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

 รำคำ
กลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

10  9 ธค.59  - จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมพื่อใช้เดินทำงไปจดั
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง “ทบทวนหน่วยจดับริกำรล่ำม
ภำษำมือ” จ ำนวน 50 เล่ม ระหว่ำงวันที่ 14 – 16 
ธันวำคม  2559 ณ โรงแรมสีดำ รีสอร์ท จงัหวัดนครนำยก

        5,000  ตกลงรำคำ ร้ำนร่วมเจริญ ร้ำนร่วมเจริญ วงเงินจดัจำ้ง
 5,000.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
27/2560 ลว. 

09/12/59

11  9 ธค.59  - จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศ เพื่อใช้เดินทำงไปจดัประชุม
เชิงปฏิบัติกำร เร่ือง “ทบทวนหน่วยจดับริกำรล่ำมภำษำ
มือ” ระหว่ำงวันที่ 14 – 16 ธันวำคม  2559 ณ โรงแรมสี
ดำ รีสอร์ท จงัหวัดนครนำยก จ ำนวน 1 คัน

        5,400  ตกลงรำคำ นำยปริญญำ 
เรืองจำบ

 นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 5,400.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
28/2560 ลว. 

09/12/59

12  9 ธค.59  - จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับเติมพำหนะรถ
ตู้ปรับอำกำศจำ้งเหมำ เพื่อใช้เดินทำงไปจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เร่ือง “ทบทวนหน่วยจดับริกำรล่ำมภำษำมือ” 
ระหว่ำงวันที่ 14 – 16 ธันวำคม  2559 ณ โรงแรมสีดำ รี
สอร์ท จงัหวัดนครนำยก จ ำนวน 1 คัน

      10,000  ตกลงรำคำ  -   -  -  -

13  9 ธค.59  - จำ้งท ำกระเป๋ำใส่เอกสำรประกอบกำรประชุมพื่อใช้
เดินทำงไปจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง “ทบทวนหน่วย
จดับริกำรล่ำมภำษำมือ” ระหว่ำงวันที่ 14 – 16 ธันวำคม 
 2559 ณ โรงแรมสีดำ รีสอร์ท จงัหวัดนครนำยก จ ำนวน 
50 ใบ

      10,000  ตกลงรำคำ ร้ำนคุณแอม  ร้ำนคุณแอม วงเงินจดัจำ้ง
 10,000.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
29/2560 ลว. 

09/12/59



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

 รำคำ
กลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

14  9 ธค.59  - จำ้งเหมำรถบัสปรับอำกำศ เพื่อใช้เดินทำงไปจดัประชุม
เชิงปฏิบัติกำร เร่ือง “ทบทวนหน่วยจดับริกำรล่ำมภำษำ
มือ” จ ำนวน 1 คัน ระหว่ำงวันที1่4 – 16 ธันวำคม  2559
 ณ โรงแรมสีดำ รีสอร์ท จงัหวัดนครนำยก จ ำนวน 1 คัน

      24,000  ตกลงรำคำ นำยปริญญำ 
เรืองจำบ

 นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 24,000.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
30/2560 ลว. 

09/12/59

15 16 ธค.59   - จดัซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนำด
 4,000 ANSI Lumens จ ำนวน 1 เคร่ือง

      58,000  ตกลงรำคำ บริษัทตำกอรุณ
สิน จ ำกดั

 บริษัทตำกอรุณสิน จ ำกดั 
วงเงินจดัจำ้ง 29,639.- บำท

ใบส่ังซ้ือ 12/2560
 ลว. 16/12/59

16 16 ธค.59   - จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน และหมึกปร้ินเตอร์ จ ำนวน 15 
รำยกำร

      91,000  ตกลงรำคำ บริษัทตำกอรุณ
สิน จ ำกดั

 บริษัทตำกอรุณสิน จ ำกดั 
วงเงินจดัจำ้ง 90,340.10.-

 บำท

ใบส่ังซ้ือ 13/2560
 ลว. 26/12/59

17 27 ธค.59  - จดัจำ้งตกแต่งสถำนที่ พร้อมอปุกรณ์และกำรแสดง ใน
พิธีมอบรถเขน็นัง่ส ำหรับคนพิกำรร่วมกบับริษัท กลุ่ม
เซ็นทรัล จ ำกดั

      70,000  ตกลงรำคำ บริษัท โฟร์ 
เซเว่นทีน 

โปรด๊ักชั่น จ ำกดั

บริษัท โฟร์ เซเว่นทีน 
โปรด๊ักชั่น จ ำกดั วงเงินจดั

จำ้ง 70,000.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
31/2560 ลว. 

27/12/59

18  16/12/59  - เบิกจำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนในโครงกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองกำรเขำ้ถงึสิทธิคนพิกำร  
งำนประสำนงำนโครงกำรส่งเสริมและคุ้มครองกำรเขำ้ถงึ
สิทธิคนพิกำร (นำยเนติรัชฏ์ โพธิ์จนิดำ)

     192,000  -  ตกลงรำคำ นำยเนติรัชฏ์ 
โพธิ์จนิดำ

                       16,000  - 

19  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนในโครงกำรส่งเสริม
และคุ้มครองกำรเขำ้ถงึสิทธิคนพิกำร งำนประสำนงำน
กจิกรรมล่ำมภำษำมือ (นำงสำวพิชญดำ คะเลรัมย)์

     180,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวพิชญดำ 
คะเลรัมย์

                       13,000  - 



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

 รำคำ
กลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

20  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุน
กำรจดับริกำรผู้ช่วยคนพิกำร งำนสนับสนุนหน่วย
จดับริกำรในพื้นที่ (นำยชัยกฤต วรขตัร)

     156,000  -  ตกลงรำคำ นำยชัยกฤต 
วรขตัร

                    3,545.40  - 

21  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุน
กำรจดับริกำรผู้ช่วยคนพิกำรงำนประสำนงำนโครงกำร
สนับสนุนกำรจดับริกำรผู้ช่วยคนพิกำร (นำงสำวรุ่งทิพย ์
หนูแกว้)

     156,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวรุ่งทิพย ์
หนูแกว้

                       13,000  - 

22  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพองค์กรด้ำนคนพิกำรและเครือขำ่ยภำคประชำชน
 งำนส่งเสริมองค์กรและเครือขำ่ยด้ำนคนพิกำรสู่กำร
รับรองมำตรฐำน (นำงสำวนิภำพร ฟูค ำ)

     192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวนิภำพร 
ฟูค ำ

                       16,000  - 

23  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพองค์กรด้ำนคนพิกำรและเครือขำ่ยภำคประชำชน
 งำนส่งเสริมศักยภำพองค์กรและเครือขำ่ยด้ำนคนพิกำรที่
มีมำตรฐำน (นำยยงยทุธ กนัตังกลุ)

     192,000  -  ตกลงรำคำ นำงยงยทุธ 
กนัตังกลุ

                       16,000  - 

24  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพองค์กรด้ำนคนพิกำรและเครือขำ่ยภำคประชำชน
 งำนส่งเสริมศักยภำพองค์กรและเครือขำ่ยอำสำสมัคร
เชี่ยวชำญด้ำนคนพิกำรในชุมชน (นำงสำวเสำวลักษณ์  ตรี
ไทย)

     180,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำว
เสำวลักษณ์ ตรี

ไทย

                       13,000  - 



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

 รำคำ
กลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

25  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรขบัเคล่ือน
มำตรฐำนองค์กรด้ำนคนพิกำรสู่กำรปฏิบัติ งำนขบัเคล่ือน
แผนพัฒนำศักยภำพองค์กรด้ำนคนพิกำรและติดตำม
ตรวจประเมินและตรวจสอบกำรรับรองมำตรฐำนองค์กร
ด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกำรแกค่นพิกำร 
(นำงสำวสุวภำ  ยนืลิบ)

     180,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวสุวภำ  
ยนืลิบ

                       13,000  - 

26  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนงำนธุรกำร สำร
บรรณ บัญชีและพัสดุ (นำงสำวดำลัด โพธิ์พริก)

     180,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวดำลัด 
โพธิ์พริก

                       13,000  - 

27  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุน
กำรจดัสวัสดิกำรคนพิกำรในชุมชน งำนส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเครือขำ่ยผู้ปฎิบัติงำนด้ำนคนพิกำร (case
 manager) (นำงสำวปุญภำ ผลศิริ)

     192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวปุญภำ  
ผลศิริ

                       16,000  - 

28  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนึกำร
จดัสวัสดิกำรคนพิกำรในชุมชน ด้ำนงำนส่งเสริมกำรจดั
สวัสดิกำรคนพิกำรในชุมชนในพื้นที่ยำกล ำบำกในกำร
เขำ้ถงึสวัสดิกำร (นำยพิเชษฐ ลีนุกลูชัย)

     216,000  -  ตกลงรำคำ นำยพิเชษฐ 
ลีนุกลูชัย

                       16,000  - 

29  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุน
กำรจดัสวัสดิกำรคนพิกำรในชุมชน งำนส่งเสริมศูนยก์ำร
เรียนรู้เพื่อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยชุมชน (CLC) 
 (นำงสำวขนิษฐำ  แกว้ใส)

     192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวขนิษฐำ  
แกว้ใส

                       16,000  - 



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

 รำคำ
กลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

30  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนกำรจดับริกำรของศูนยบ์ริกำรคนพิกำร งำน
สนับสนุนศูนยบ์ริกำร
คนพิกำรทั่วไป (นำงสำววิรงค์ลอง  บุญส ำเร็จ)

     192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำววิรงค์ลอง
  บุญส ำเร็จ

                       16,000  - 

31  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนกำรจดับริกำรของศูนยบ์ริกำรคนพิกำร งำน
ด ำเนินงำนศูนยบ์ริกำร
คนพิกำรระดับจงัหวัด (นำงสำวนฤณธร  รอดทอง)

     180,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวนฤณธร 
 รอดทอง

                       13,000  - 

32  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริม
พัฒนำศักยภำพทักษะด้ำนอำชีพของคนพิกำร ด้ำนกำร
ส่งเสริมอำชีพคนพิกำร (นำงสำวจฑุำมำศ ทิพยสุ์มณฑำ)

     192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวจฑุำมำศ
 ทิพยสุ์มณฑำ

                       16,000  - 

33  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนกำรจดับริกำรของศูนยบ์ริกำรคนพิกำร ด้ำน
งำนผู้ช่วยนักสังคมสงเครำะห์ (นำงสำวนริศรำ  ทำโทน)

     192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวนริศรำ  
ทำโทน

                       11,000  - 

34  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุน
กำรจดัสวัสดิกำรคนพิกำรในชุมชน
งำนสนับสนุนกำรจดับริกำรคนพิกำร (นำงสำว
หนึง่กนัยำ  ภูว่ิลัย)

     192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวหนึง่
กนัยำ ภูว่ิลัย

                       10,000  - 



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

 รำคำ
กลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

35  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนกำรจดับริกำรของศูนยบ์ริกำรคนพิกำร ด้ำน
งำนสังคมสงเครำะห์ (นำงสำวสุดำรัตน์  แผลงเดช)

     216,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวสุดำรัตน์ 
 แผลงเดช

                       16,000  - 

36  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริม
พัฒนำศักยภำพด้ำนอำชีพของคนพิกำร ด้ำนกำร
สนับสนุนเว็ปไซด์ตลำดงำนคนพิกำรออนไลน์ (นำงสำว
พรพรรณ  ยอดเณร)

     192,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวพรพรรณ
  ยอดเณร

                       13,000  - 

37  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุน
กำรจดัสวัสดิกำรคนพิกำรในชุมชน ด้ำนงำนสงเครำะห์
ช่วยเหลือคนพิกำรที่ประสบปัญหำควำมเดือดร้อนเร่งด่วน 
(นำงสำวธัญพร  มัทวำนุกลู)

     143,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวธัญพร  
มัทวำนุกลู

                       13,000  - 

38  16/12/59  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำร 
    จดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรและทุกคน
ในสังคม งำนติดตำมและนิเทศกำรจดัให้มีส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับคนพิกำรและทุกคนในสังคม (นำงสำวพัชนี
 วรธงไชย)

165,000  -  ตกลงรำคำ นำงสำวพัชนี วร
ธงไชย

                       15,000  - 

39

1 ธค.59
จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศเดินทำงไปรำชกำรในกำรจดั
ประชุมเขงิปฏิบัติกำรฯ ระหว่ำงวันที่ 7-9 ธค.59 ณ โรง
แรมปร๊ินซ์ กทม

5,400.00    ตกลงรำคำ
นำยชำญวิทย ์

รอดบวบ
นำยชำญวิทย ์รอดบวบ 
วงเงินที่จดัจำ้ง 5,400

ใบส่ังจำ้ง 10/2560

40

1 ธค.59
จดัจำ้งผลิตเอกสำรประกอบกำรประชุมในกำรจดัประชุม
เชิงปฏิบัติกำรฯ จ ำนวน 180 เล่ม

18,000.00  ตกลงรำคำ
ร้ำนสปีดกอ๊ปปี้

เซอร์วิส
ร้ำนสปีดกอ๊ปปีเ้ซอร์วิส 
วงเงินที่จดัจำ้ง 18,000

ใบส่ังจำ้ง 11/2560



ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

 รำคำ
กลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

41

13 ธค.59
จดัจำ้งแปลเอกสำร General Comment อนุสัญญำว่ำ
ด้วยสิทธิคนพิกำร จ ำนวน 1 รำยกำร

50,000.00  ตกลงรำคำ นำยสว่ำง ศรีสม
นำยสว่ำง ศรีสม วงเงินที่

จดัจำ้ง 50,000
ใบส่ังจำ้ง 12/2560

42

1 ธค.59
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบกำรประชุมในกำรจดัประชุม
เชิงปฏิบัติกำรฯ จ ำนวน 14 รำยกำร

18,000.00  ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง
ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน

ที่จดัซ้ือ 17,917.15
ใบส่ังซ้ือ 6/2560

43

15 ธค.59
จดัซ้ือครุภัณฑ์รำยกำรเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
 XDA ขนำด 4,000 จ ำนวน 1 เคร่ือง

58,000.00  ตกลงรำคำ
บริษัท ตำกอรุณ

สิน จ ำกดั
บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกดั 

วงเงินที่จดัซ้ือ 29,639
ใบส่ังซ้ือ 7/2560

44

1 ธค.59 จดัท ำกระเป๋ำงำนคณะอนุกรรมกำรฯ จ ำนวน 180 ใบ 14,400.00  วิธีจดัท ำเอง
ศูนยพ์ัฒนำ

อำชีพคนพิกำร
ศูนยพ์ัฒนำอำชีพคนพิกำร
 วงเงินที่ส่ังงำน 14,400

ใบส่ังงำน 3/2560

45

8 ธค.59 จดัท ำกระเป๋ำงำนฯ จ ำนวน 120 ใบ 9,600.00    วิธีจดัท ำเอง
ศูนยพ์ัฒนำ

อำชีพคนพิกำร
ศูนยพ์ัฒนำอำชีพคนพิกำร

 วงเงินที่ส่ังงำน 9,600
ใบส่ังงำน 4/2560


