
ล ำดบั
ที่

วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 10 พย.60

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี 
จ านวน 1 คัน

3,500.00     

 - 
โดยเฉพาะ

เจาะจงราคา
นายปริญญา  เรืองจาบ

นายปริญญา  เรืองจาบ 
วงเงินทีจ่ัดจ้าง 3,500.-

 - 

ใบส่ังจ้าง 6/2561

2 22 พย.60

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางในการ
เดินทางไปราชการนครราชสีมา 
และสิงห์บุรี จ านวน 2 คัน

7,200.00     

 - 

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

นายชาญวิทย์ รอดบวบ
นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
วงเงินทีจ่ัดจ้าง 7,200

 - 

ใบส่ังจ้าง 7/2561

3 22 พย.60

จ้างจัดงานและตกแต่งสถานทีใ่น
การจัดโครงการฯ ในวันที ่23 พย.
60 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กทม.

406,600.00  

 - 

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

บริษัท โฟร์ เซเว่นทีน 
โปรดักชั่น จ ากัด

บริษัท โฟร์ เซเว่นทีน โปร
ดักชั่น จ ากัด วงเงินทีจ่ัดจ้าง

 406,600

 - 

ใบส่ังจ้าง 8/2561

4 29 พย.60

จ้างจัดกิจกรรมการจัดแสดง
ศักยภาพศิลปิน S2S ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคาร 60 ปี กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กทม.

51,360.00    

 - 

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์
ปอร์เรชั่น จ ากัด

บริษัท แอ๊พเวิลด์ คอร์ปอร์
เรชั่น จ ากัด วงเงินทีจ่ัดจ้าง 

51,360

 - 

ใบส่ังจ้าง 9/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันที่ 1 - 30 พฤศจกิำยน 2560



ล ำดบั
ที่

วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันที่ 1 - 30 พฤศจกิำยน 2560

5 9 พย.60
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุมฯ จ านวน 11 รายการ

20,000.00    
 - 

โดยเฉพาะ
เจาะจงราคา

ร้านกิจเจริญการค้า
กิจเจริญการค้า วงเงินที่

จัดซ้ือ19,325

 - 
ใบส่ังซ้ือ 2/2561

6 8 พย.60
จัดท ากระเป๋าประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ
จ านวน 200 ใบ

16,000.00    
 - 

วิธีจัดท าเอง
ศูนย์พัฒนาอาชีพคน

พิการ
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ 

วงเงินทีส่ั่งงาน 16,000

 - 
ใบส่ังงาน 2/2561

7 14 พย.60
จัดท ากระเป๋าประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ
จ านวน 195 ใบ

15,600.00    
 - 

วิธีจัดท าเอง
ศูนย์พัฒนาอาชีพคน

พิการ
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ 

วงเงินทีส่ั่งงาน 15,600

 - 
ใบส่ังงาน 3/2561

8 7 พย.60

 - จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพือ่
ใช้ในการเดินทางไปราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คัน 
ระหว่างวันที ่8-11 พฤศจิกายน 
2560

     7,200.00  - เฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ  นายปริญญา เรืองจาบ 
วงเงินในการจัดจ้าง 7,200.-

บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
3/2561 ลว. 
7/11/2560

9 7 พย.60
 - จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน

     7,000.00   - เฉพาะเจาะจง  -   -  -  -



ล ำดบั
ที่

วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันที่ 1 - 30 พฤศจกิำยน 2560

10 13 พย.60

 -จ้างท าเอกสารคู่มือแนวทางการ
จัดท ารายงานค่าบริหารจัดการ
องค์กรทีม่ีมาตรฐาน จ านวน 300 
เล่ม

    30,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
ในการจัดจ้าง 30,000.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
4/2561 ลว. 
13/11/2560

11 17 พย.60

 - จ้างเอกสารประกอบการอบรม
เตรียมความพร้อมองค์กรในการ
ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร 
จ านวน 2 รุ่น

33,200.00     - เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
ในการจัดจ้าง 33,180.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
5/2561 ลว. 
17/11/2560

12 17 พย.60
 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ
ตรวจประเมินมาตรฐานองค์ 
จ านวน 2 รุ่น

27,929.14     - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเทรดด้ิง ร้านวัฒนาเทรดด้ิง วงเงินใน
การจัดจ้าง 27,929.14.- บาท

 - ใบส่ังซ้ือเลขที ่
01/2561 ลว. 
17/11/2561

13 21 พย.60

 - จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ในพีน้ที่
จังหวัดนครพนม ในวันที ่24 
พฤศจิกายน 2560

6,600.00      - เฉพาะเจาะจง นายรณชัย คอนซ้าย  นายรณชัย คอนซ้าย วงเงิน
ในการจัดจ้าง 6,600.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
6/2561 ลว. 
21/11/2561



ล ำดบั
ที่

วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันที่ 1 - 30 พฤศจกิำยน 2560

14 21 พย.60

 - จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพือ่
ใช้ในการเดินทางไปราชการ
จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที ่
22-25 พฤศจิกายน 2560

14,400.00     - เฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ 
วงเงินในการจัดจ้าง 

14,400.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
7/2561 ลว. 
21/11/2561

15 21 พย.60

 - จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน เพือ่ใช้ในการเดินทางไป
ราชการจังหวัดนครพนม ใน
ระหว่างวันที ่22-25 พฤศจิกายน 
2560

    20,000.00  - เฉพาะเจาะจง  -  -  -  -



ล ำดบั
ที่

วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันที่ 1 - 30 พฤศจกิำยน 2560

16 21 พย.60

 - จ้างเหมาเอกชน (บุคคล
ธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคม (เพิม่เติม) 
โครงการส่งเสริมและคุ้มครองการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการ เดินทางไป
ราชการจังหวัดนครพนม ระหว่าง
วันที ่22 - 25 พฤศจิกายน 2560
 นางสาวแกมกาญจน์ ไกร
ลักษณวราภา

3,860.00      - เฉพาะเจาะจง นางสาวแกมกาญจน์ 
ไกรลักษณ์วรภา

นางสาวแกมกาญจน์ ไกร
ลักษณวราภา วงเงินในการ

จัดจ้าง 3,860.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
8/2561 ลว. 
21/11/2562

17 22 พย.60

 - จ้างท ากระเป๋าในการจัดประชุม
เชิงปฎิบัติการเร่ือง"กรอบการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ล่ามภาษามือ"

4,300.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า   ร้านลีโอซ่า วงเงินจัดซ้ือจัด
จ้าง 4,300.- บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
9/2561 ลว. 
22/11/2562

18 22 พย.60

 - จ้างท าเอกสารในการจัดประชุม
เชิงปฎิบัติการเร่ือง"กรอบการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ล่ามภาษามือ"

4,300.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านร่วมเจริญ ร้านร่วมเจริญ วงเงินจัดซ้ือ
จัดจ้าง 4,300.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
10/2561 

22/11/2562



ล ำดบั
ที่

วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันที่ 1 - 30 พฤศจกิำยน 2560

19 22 พย.60

 - จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ  เพือ่
ใช้เดินทางไปราชการจังหวัด
นนทบุรี ระหว่างวันที ่26-28 
พฤศจิกายน 2560

5,400.00      - เฉพาะเจาะจง นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ 
วงเงินในการจัดจ้าง 5,400.-

 บาท

ใบส่ังจ้างเลขที ่
11/2561 ลว. 
22/11/2562

20 22 พย.60

 - จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน เพือ่ใช้เดินทางไปราชการ
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที ่
26-28 พฤศจิกายน 2560

2,000.00      - เฉพาะเจาะจง  -  -  -  -

21 27 พย.60

 -จ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะท างานด าเนิน
โครงการ"บรูณาการระบบการ
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า
ของคนพิการคร้ังที ่5/2560

     4,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
ในการจัดจ้าง 4,500.-บาท

 - ใบส่ังจ้างเลขที ่
12/2561 ลว. 
27/11/2562


