
ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
1 2 พค.60 จ้างท าเอกสารประกอบการ

ประชุมฯ จ านวน 26 เล่ม
3,900.00    ตกลงราคา กิจเจริญการค้า

กิจเจริญการค้า วงเงินทีจ่ัด
จ้าง 3,900

ใบส่ังจ้าง 37/2560

2 18 พค.60
จ้างแปรรายงานประเด็นเฉพาะ
ตามข้อสงเกตุฯ จ านวน 1 งาน

20,000.00  ตกลงราคา นางอรุณี ล้ิมมณี
นางอรุณี ล้ิมมณี วงเงินทีจ่ัด

จ้าง 20,000
ใบส่ังจ้าง 38/2560

3 24 พค.60
จ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุมฯ จ านวน 100 ชุด

5,000.00    ตกลงราคา
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพ

เพ็ญวานิสย์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ วงเงินที ่จัดจ้าง 

5,000
ใบส่ังจ้าง 39/2560

4 25 พค.60
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ ในวันที่
 29 พค.60 ณ จังหวัดชลบุรี

7,000.00    ตกลงราคา นายชาญวิทย์ รอดบวบ
นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
วงเงินที ่จัดจ้าง 7,000

ใบส่ังจ้าง 42/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤษภำคม 2560

วันที่ 1 - 31  พฤษภำคม 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤษภำคม 2560

วันที่ 1 - 31  พฤษภำคม 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

5 24 พค.60 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุมฯ

30,000.00  ตกลงราคา ร้านวัฒนาเทรดด้ิง
ร้านวัฒนาเทรดด้ิง วงเงินที่

จัดซ้ือ 29,660.40
ใบส่ังซ้ือ 14/2560

6 26 พค.60
เช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระหว่าง
วันที ่30 พค - 2 มิย.60

20,000.00  ตกลงราคา
บริษัท อเล็กซานเดอร์ 

โฮเต็ล จ ากัด
บริษัท อเล็กซานเดอร์ โฮเต็ล
 จ ากัด วงเงินทีจ่ัดซ้ือ 20,000

ใบส่ังซ้ือ 15/2561

7  1 พค. 60 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การ
พัฒนาระบบบริการล่ามภาษามือ”
 จ านวน 10 รายการ

20,000   -  ตกลงราคา ร้านวัฒนาเทรดด้ิง  วัฒนาเทรดด้ิง วงเงินจัดจ้าง
 19,708.87 บาท

  - ใบส่ังซ้ือ 24/2560 
ลว. 01/05/60

8  1 พค. 60  - จ้างจัดท าเอกสาร เพือ่ใช้ในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“การพัฒนาระบบบริการล่าม
ภาษามือ”

30,450   -  ตกลงราคา ร้านร่วมเจริญ ร้านร่วมเจริญ วงเงินจัดจ้าง 
30,450.- บาท

  - ใบส่ังจ้าง 71/2560 
ลว. 01/05/60

9  1 พค. 60  - จ้างจัดท ากระเป๋า เพือ่ใช้ใน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง
 “การพัฒนาระบบบริการล่าม
ภาษามือ”

40,600   -  ตกลงราคา ร้านร่วมเจริญ ร้านลีโอซ่า วงเงินจัดจ้าง 
40,600.- บาท

  - ใบส่ังจ้าง 72/2560 
ลว. 01/05/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤษภำคม 2560

วันที่ 1 - 31  พฤษภำคม 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

10  5 พค. 60  - จัดซ้ือวัสดุในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการทบทวนด าเนินงาน
ของ Case Manager (CM)  
จ านวน 12 คร้ัง จ านวน 5 รายการ

20,000   -  ตกลงราคา ร้านวัฒนาเทรดด้ิง  วัฒนาเทรดด้ิง วงเงินจัดจ้าง
 19,708.87 บาท

  - ใบส่ังซ้ือ 25/2560 
ลว. 05/05/60

11  5 พค. 60  - จ้างเหมารถตู้ส าหรับเจ้าหน้าที่
พร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทางเพือ่ใช้
เดินทางไปราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 1 คัน

5400   -  ตกลงราคา นายฉัตรชัย เนียมหอม นายฉัตรชัย เนียมหอม 
วงเงินจัดจ้าง 5,400.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 73/2560 
ลว. 25/04/60

12 5 พค. 60  - จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนส าหรับเติมรถตู้จ้างเหมา เพือ่
ใช้เดินทางไปราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

9000   -  ตกลงราคา   -   -   -   - 

13 17 พค. 60  - จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานเพิม่เติม (นางสาวรุ่ง
ทิพย์  หนูแก้ว)

4,470         - ตกลงราคา นางสาวรุ่งทิพย์  หนูแก้ว นางสาวรุ่งทิพย์  หนูแก้ว
วงเงินจัดจ้าง 4,470 .-บาท

ใบส่ังจ้าง 74/2560 
ลว. 16/05/60

14 17 พค. 60  - จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานเพิม่เติม (นางสาวพิชญ
ดา  คะเลรัมย์ )

4,470         - ตกลงราคา นางสาวพิชญดา  คะเล
รัมย์

นางสาวพิชญดา  คะเลรัมย์ 
วงเงินจัดจ้าง 4,470 .-บาท

ใบส่ังจ้าง 75/2560 
ลว. 16/05/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤษภำคม 2560

วันที่ 1 - 31  พฤษภำคม 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

15 17 พค. 60  - จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานเพิม่เติม (นางสาวพัชนี 
 วงธงไชย)

4,470         - ตกลงราคา นางสาวพัชนี  วงธงไชย นางสาวพัชนี  วงธงไชย 
วงเงินจัดจ้าง 4,470 .-บาท

ใบส่ังจ้าง 76/2560 
ลว. 16/05/60

16 29 พค. 60  - จ้างเหมารถตู้ส าหรับเจ้าหน้าที่
พร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทางเพือ่ใช้
เดินทางไปราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 1 คัน

7200   -  ตกลงราคา นายฉัตรชัย เนียมหอม นายฉัตรชัย เนียมหอม 
วงเงินจัดจ้าง 5,400.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 77/2560 
ลว. 29/05/60

17 29 พค. 60  - จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนส าหรับเติมรถตู้จ้างเหมา เพือ่
ใช้เดินทางไปราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

9,000          -  ตกลงราคา   -   -   -   - 

18 31 พค. 60  - จ้างเหมาบุคคลธรรมดา 
ด าเนินงานโครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน 
งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการคน
พิการในชุมชน พืน้ที่
กรุงเทพมหานคร

57,954.39    -  ตกลงราคา   -   -   -   - 



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤษภำคม 2560

วันที่ 1 - 31  พฤษภำคม 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

19 31 พค. 60  - จ้างเหมาบุคคลธรรมดา 
ด าเนินงานโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการและการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

28,000.00    -  ตกลงราคา   -   -   -   - 


