
ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 11 มค.60

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศเดินทาง
ไปราชการฯ จ านวน 2 คร้ัง คร้ังที่
 1 ระหว่างวันที ่16-20 มค.60 
คร้ังที ่2 24-27 มค.60

16,200.00  ตกลงราคา นายชาญวิทย์ รอดบวบ
นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
วงเงินทีจ่ัดจ้าง 16,200

ใบส่ังจ้าง 13/2560

2 13 มค.60
จ้างประเมินผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที ่ 24-28
 มค.60

80,000.00  ตกลงราคา นางขนิษฐา กมลวัฒน์
นางขนิษฐา กมลวัฒน์วงเงิน

ทีจ่ัดจ้าง 80,000
ใบส่ังจ้าง 14/2560

3 16 มค.60
จ้างตกแต่งสถานทีฯ่ ระหว่างวันที่
 24-28 มค.60 ณ โรงแรมโกลเด้น
 ทิวลิป

50,000.00  ตกลงราคา นายภัทรนันท์ ชื่นมา
นายภัทรนันท์ ชื่นมา วงเงิน

ทีจ่ัดจ้าง 50,000
ใบส่ังจ้าง 15/2560

4 18 มค.60
จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 
งาน

10,000.00  ตกลงราคา ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต
ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงินที่

จัดซ้ือ 9,996
ใบส่ังจ้าง 16/2560

5 18 มค.60

จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามัน
เชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางฯระหว่างวันที ่24-28 มค.60
 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอป
เพอริน กทม.

78,000.00  ตกลงราคา นายชาญวิทย์ รอดบวบ
นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
วงเงินทีจ่ัดจ้าง 78,000

ใบส่ังจ้าง 17/2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2560
วันที่ 1 - 31 มกรำคม 2560



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2560
วันที่ 1 - 31 มกรำคม 2560

6 18 มค.60
จ้างท าเอกสารประกอบการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่าง
วันที ่24-28 มค.60

85,000.00  ตกลงราคา
ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเทพ

เพ็ญวานิสย์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเทพเพ็ญ
วานิสย์ วงเงินทีจ่ัดจ้าง 

82,260
ใบส่ังจ้าง 18/2560

7 19 มค.60
จ้างท ากระเป๋าเพือ่ใช้ในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 
60 ใบ

18,000.00  ตกลงราคา ร้านสยามราษฎร์
ร้านสยามราษฎร์ วงเงินทีจ่ัด

จ้าง 18,000
ใบส่ังจ้าง 19/2560

8
28 มค.60 จ้างผลิตเอกสารประกอบการ

ประชุมฯ จ านวน 140 เล่ม
10,000.00  ตกลงราคา ร้านสปีดก๊อปปีเ้ซอร์วิส ร้านสปีดก๊อปปีเ้ซอร์วิส 

วงเงินทีจ่ัดจ้าง 9,800
ใบส่ังจ้าง 20/2560

9 28 มค.60
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ประชุมฯ จ านวน 10 รายการ

10,000.00  ตกลงราคา ร้านวัฒนาเทรดด้ิง
ร้านวัฒนาเทรดด้ิง วงเงินที่

จัดซ้ือ 9,870.75
ใบส่ังซ้ือ 9/2560

10 12 มค.60
จัดท ากระเป๋าประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ
จ านวน 160 ใบ

12,800.00  วิธีจัดท าเอง
ศูนย์พัฒนาอาชีพคน

พิการ
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ 

วงเงินทีส่ั่งงาน 12,800
ใบส่ังงาน 5/2560

11 27 มค.60
จัดท ากระเป๋าประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ
จ านวน 140 ใบ

11,200.00  วิธีจัดท าเอง
ศูนย์พัฒนาอาชีพคน

พิการ
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ 

วงเงินทีส่ั่งงาน 11,200
ใบส่ังงาน 6/2560

12

 5/มค/
60

 - จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฎิบัติงานเพิม่เติม นางสาวดาลัด 
 โพธิพ์ริก ระหว่างวันที ่5-31 มค.
60

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

 - ใบส่ังจ้าง 32/2560 
ลว. 5/01/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2560
วันที่ 1 - 31 มกรำคม 2560

13

 26 มค.60  - จัดซ้ือวัสดุในการประชุม เพือ่ใช้
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ช่วยคนพิการ ตามหลักสูตร
ผู้ช่วยคนพิการระดับพืน้ฐาน พ.ศ.
 2555 ภาคทฤษฎี ประจ าปี 2560 
รุ่นที ่1 จ านวน 6 รายการ

        4,000   -  ตกลงราคา ร้านวัฒนาเทรดด้ิง  วัฒนาเทรดด้ิง วงเงินจัดจ้าง
 3,941.88 บาท

 - ใบส่ังซ้ือ 14/2560 
ลว. 26/01/60
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 26 มค.60  - จ้างจัดท าเอกสารในการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วย 
คนพิการ ตามหลักสูตรผู้ช่วยคน
พิการระดับพืน้ฐาน พ.ศ. 2555 
ภาคทฤษฎี ประจ าปี 2560 รุ่นที ่
1 จ านวน 60 ชุด

        4,200   -  ตกลงราคา ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้าง 4,200.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 33/2560 
ลว. 26/01/60
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 26 มค.60  - จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพือ่
ใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ช่วยคนพิการ ตามหลักสูตร
ผู้ช่วยคนพิการระดับพืน้ฐาน พ.ศ.
 2555 ภาคทฤษฎี ประจ าปี 2560
 รุ่นที ่1 จ านวน 60 ใบ

       12,000   -  ตกลงราคา ร้านคุณแอม ร้านคุณแอม วงเงินจัดจ้าง 
12,000.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 34/2560 
ลว. 26/01/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2560
วันที่ 1 - 31 มกรำคม 2560
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 26 มค.60  - จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพือ่
ใช้ในการเดินทางไปราชการเพือ่
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยคน
พิการ ตามหลักสูตรผู้ช่วยคน
พิการระดับพืน้ฐาน พ.ศ. 2555 
ภาคทฤษฎี ประจ าปี 2560 รุ่นที ่
1 จ านวน 2 คัน

       10,800   -  ตกลงราคา นายฉัตรชัย เนียมหอม นายฉัตรชัย เนียมหอม 
วงเงินจัดจ้าง 10,800.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 35/2560 
ลว. 26/01/60
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 26 มค.60  - จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนส าหรับเติมพาหนะรถตู้ปรับ
อากาศจ้างเหมา  เพือ่ใช้ในการ
เดินทางไปราชการเพือ่จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการผู้ช่วยคนพิการ 
ตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ
ระดับพืน้ฐาน พ.ศ. 2555 
ภาคทฤษฎี ประจ าปี 2560 รุ่นที ่1

        8,500   -  ตกลงราคา  -  -  -  -



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2560
วันที่ 1 - 31 มกรำคม 2560
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31 มค.60  - จัดซ้ือวัสดุในการจัดอบรมเร่ือง 
“การออกแบบส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการตามหลัก 
Universal Design” ส าหรับ 4 รุ่น

       22,000  ตกลงราคา ร้านวัฒนาเทรดด้ิง  วัฒนาเทรดด้ิง วงเงินจัดจ้าง
 21,426.75 บาท

 - ใบส่ังซ้ือ 15/2560 
ลว. 31/01/60
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31 มค.60  - จัดจ้างท าเอกสารประกอบการ
จัดในการจัดอบรมเร่ือง 
“การออกแบบส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการตามหลัก 
Universal Design” ส าหรับ 4 รุ่น

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

ใบส่ังจ้าง 36/2560 
ลว. 31/01/60

20

31 มค.60  - จัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร
ประกอบการจัดในการจัดอบรม
เร่ือง “การออกแบบส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการตาม
หลัก Universal Design” ส าหรับ
 4 รุ่น

       44,000  ตกลงราคา ร้านคุณแอม ร้านคุณแอม วงเงินจัดจ้าง 
44,000.- บาท

ใบส่ังจ้าง 37/2560 
ลว. 31/01/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2560
วันที่ 1 - 31 มกรำคม 2560

21

31 มค.60  - จ้างเหมารถบัสพร้อมน้ ามัน
เชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่าน
ทาง เพือ่เดินทางไปราชการ 
ส าหรับผู้เข้าร่วมในการจัดอบรม
เร่ือง “การออกแบบส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการตาม
หลัก Universal Design” รุ่นที ่1
 จ านวน 1 คัน

75,000  ตกลงราคา นายปริญญา เรืองจาบ นายปริญญา เรืองจาบ 
วงเงินจัดจ้าง 65,000.-บาท

ใบส่ังจ้าง 38/2560 
ลว. 31/01/60
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31 มค.60  - จ้างเหมารถตู้ส าหรับเจ้าหน้าที่
พร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
ส าหรับเดินทางไปราชการในการ
จัดอบรมเร่ือง “การออกแบบส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการตามหลัก Universal 
Design” จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 1 คัน

46,800  ตกลงราคา นายฉัตรชัย เนียมหอม นายฉัตรชัย เนียมหอม 
วงเงินจัดจ้าง 46,800.- บาท

ใบส่ังจ้าง 39/2560 
ลว. 31/01/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2560
วันที่ 1 - 31 มกรำคม 2560
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31 มค.60  - จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนส าหรับเติมพาหนะรถตู้ปรับ
อากาศจ้างเหมา  ส าหรับเดินทาง
ไปราชการในการจัดอบรมเร่ือง 
“การออกแบบส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับ    
คนพิการตามหลัก Universal 
Design” จ านวน 4 รุ่นๆ 
ละ 1 คัน

29,000  ตกลงราคา  -  -  -  -


