
ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
1 5 มิย.60

จัดจ้ำงผลิตเอกสำรประกอบกำร
ประชุมฯ จ ำนวน 170 ชุด

7,500.00     ตกลงรำคำ ร้ำนสปีดก๊อปปีเ้ซอร์วิส
ร้ำนสปีดก๊อปปีเ้ซอร์วิส 
วงเงินทีจ่ัดจ้ำง 6,800 ใบส่ังจ้ำง 43/2560

2 5 มิย.60
จัดจ้ำงผลิตเอกสำรประกอบกำร
ประชุมฯ จ ำนวน 180 ชุด

7,500.00     ตกลงรำคำ ร้ำนสปีดก๊อปปีเ้ซอร์วิส
ร้ำนสปีดก๊อปปีเ้ซอร์วิส 
วงเงินทีจ่ัดจ้ำง 7,200 ใบส่ังจ้ำง 44/2560

3 5 มิย.60 จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำร
ประชุมฯ จ ำนวน 26 เล่ม

3,900.00     ตกลงรำคำ กิจเจริญกำรค้ำ
กิจเจริญกำรค้ำ วงเงินทีจ่ัด

จ้ำง 3,900 ใบส่ังจ้ำง 45/2560

4 13 มิย.60 จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำร
ประชุมฯ จ ำนวน 180 ชุด

7,500.00     ตกลงรำคำ ร้ำนสปีดก๊อปปีเ้ซอร์วิส
ร้ำนสปีดก๊อปปีเ้ซอร์วิส 
วงเงินทีจ่ัดจ้ำง 7,200 ใบส่ังจ้ำง 46/2560

5 13 มิย.60 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศฯ ในวันที่
 14 มิย.60 จ ำนวน 1 คัน

1,800.00     ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย์ รอดบวบ
นำยชำญวิทย์ รอดบวบ 
วงเงินทีจ่ัดจ้ำง 1,800 ใบส่ังจ้ำง 47/2560

6 15 มิย.60
จ้ำงท ำเอกสำรฯ จ ำนวน 9 รำยกำร 16,000.00    ตกลงรำคำ กิจเจริญกำรค้ำ

กิจเจริญกำรค้ำ วงเงินทีจ่ัด
จ้ำง15,964.40 ใบส่ังจ้ำง 48/2560

7 15 มิย.60 จ้ำงท ำกระเป๋ำเอกสำรฯ จ ำนวน 
80 ใบ

12,000.00    ตกลงรำคำ กิจเจริญกำรค้ำ
กิจเจริญกำรค้ำ วงเงินทีจ่ัด

จ้ำง 11,984 ใบส่ังจ้ำง 49/2560

8 16 มิย.60 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศฯ 
ระหว่ำงวันที ่18-21 มิย.60 
จ ำนวน 2 คัน

14,400.00    ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย์ รอดบวบ
นำยชำญวิทย์ รอดบวบ 
วงเงินทีจ่ัดจ้ำง 14,400 ใบส่ังจ้ำง 50/2560

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

9 16 มิย.60 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศฯ 
ระหว่ำงวันที ่18-22 มิย.60 
จ ำนวน 1 คัน

9,000.00     ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย์ รอดบวบ
นำยชำญวิทย์ รอดบวบ 
วงเงินทีจ่ัดจ้ำง 9,000 ใบส่ังจ้ำง 51/2560

10 21 มิย.60
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศฯ จ ำนวน
 2 คร้ัง

96,000.00    ตกลงรำคำ
ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด อำรี

ยะกิจ ทัวร์

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด อำรียะกิจ
 ทัวร์ วงเงินทีจ่ัดจ้ำง 96,000 ใบส่ังจ้ำง 52/2560

11 21 มิย.60 จ้ำงท ำกระเป๋ำเอกสำรฯ จ ำนวน 
180 ใบ

54,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนคุณเอม
ร้ำนคุณเอม วงเงินทีจ่ัดจ้ำง

54,000 ใบส่ังจ้ำง 53/2560

12 22 มิย.60 จัดท ำเอกสำรชี้แจงกรรมธิกำร 
จ ำนวน 1 งำน

10,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอินเตอร์เน็ต
ร้ำนเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงินที่

จัดจ้ำง 9,957 ใบส่ังจ้ำง 54/2560

13 1 มิย.60
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำร
ประชุมฯ จ ำนวน 3 รำยกำร

15,000.00    ตกลงรำคำ กิจเจริญกำรค้ำ
กิจเจริญกำรค้ำ วงเงินที่

จัดซ้ือ 14,926.50 ใบส่ังซ้ือ 16/2560

14 5 มิย.60
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำร
ประชุมฯ จ ำนวน 5 รำยกำร

10,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง
ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงินที่

จัดซ้ือ 9,924.25 ใบส่ังซ้ือ 17/2561

15 5 มิย.60
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำร
ประชุมฯ จ ำนวน 7 รำยกำร

10,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง
ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงินที่

จัดซ้ือ 9,121.75 ใบส่ังซ้ือ 18/2561



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

16 13 มิย.60
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำร
ประชุมฯ จ ำนวน 7 รำยกำร

10,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง
ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงินที่

จัดซ้ือ 7,992.90 ใบส่ังซ้ือ 19/2561

17 21 มิย.60
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำร
ประชุมฯ จ ำนวน 12 รำยกำร

100,000.00  ตกลงรำคำ ร้ำน ณนสเตชั่นนำร่ี
ร้ำน ณนสเตชั่นนำร่ี วงเงินที่

จัดซ้ือ 99,773 ใบส่ังซ้ือ 20/2561

18 5 มิย.60 จัดท ำกระเป๋ำประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ
จ ำนวน 170 ใบ

13,600.00    วิธีจัดท ำเอง
ศูนย์พัฒนำอำชีพคน

พิกำร

ศูนย์พัฒนำอำชีพคนพิกำร 
วงเงินทีส่ั่งงำน 13,600 ใบส่ังงำน 10/2560

19 5 มิย.60 จัดท ำกระเป๋ำประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ
จ ำนวน 180 ใบ

14,400.00    วิธีจัดท ำเอง
ศูนย์พัฒนำอำชีพคน

พิกำร

ศูนย์พัฒนำอำชีพคนพิกำร 
วงเงินทีส่ั่งงำน 14,400 ใบส่ังงำน 11/2560

20 12 มิย.60 จัดท ำกระเป๋ำประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ
จ ำนวน 180 ใบ

14,400.00    วิธีจัดท ำเอง
ศูนย์พัฒนำอำชีพคน

พิกำร

ศูนย์พัฒนำอำชีพคนพิกำร 
วงเงินทีส่ั่งงำน 14,400 ใบส่ังงำน 12/2560



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

21  1 มิย.60  - จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำร
ประชุมเพือ่ใช้ในกำรจัดประชุม
คณะท ำงำนกล่ันกรองโครงกำร
บูรณำกำรระบบกำรส่งเสริมอำชีพ
และกำรมีงำนท ำของคนพิกำร 
คร้ังที ่4/2560

1,675.00       -  ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอินเตอร์เน็ต  ร้ำนเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้ำง 1,675.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 78/2560 
ลว. 01/06/60

22 6 มิย. 60 จ้ำงปรับสภำพแวดล้อมทีอ่ยู่อำศัย
ส ำหรับคนพิกำรในพืน้ที่
กรุงเทพมหำนคร ของนำยทนง  
ชุมชื่น

    20,000.00   -  ตกลงรำคำ หจก. ปลำยฟ้ำใส หจก.ปลำยฟ้ำใส วงจัดซ้อจัด
จ้ำง 20,000.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 79/2560 
ลว. 06/06/60

23 8 มิย. 60  - จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศเพือ่ใช้
เดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 2 คร้ัง
 จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดหนองคำย
  ระหว่ำงวันที ่11-15 มิถุนำยน 
2560 จังหวัดขอนแก่น ระหว่ำง
วันที ่28 มิถุนำยน - 2 กรกฎำคม 
จ ำนวน 1 คัน

    18,000.00   -  ตกลงรำคำ นำยปริญญำ เรืองจำบ นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจัดจ้ำง 18,000.-บำท

ใบส่ังจ้ำง 80/2560 
ลว. 06/06/60



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

24 8 มิย. 60  - จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนส ำหรับเติมรถตู้จ้ำงเหมำ 
จ ำนวน 2 คร้ัง  เพือ่ใช้เดินทำงไป
รำชกำรจังหวัดอุดรธำนี จังหวัด
หนองคำย  ระหว่ำงวันที ่11-15 
มิถุนำยน 2560 จังหวัดขอนแก่น 
ระหว่ำงวันที ่28 มิถุนำยน - 2 
กรกฎำคม จ ำนวน 1 คัน

    14,000.00   -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -

25 9 มิย. 60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม (นำยพิเชิษฐ ลี
นุกุลชัย)

2,200.00      - ตกลงรำคำ นำยพิเชิษฐ ลีนุกุลชัย  - ใบส่ังจ้ำง 81/2560 
ลว. 09/06/60

26 9 มิย. 60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม (นำงสำวดำลัด 
โพธิพ์ริก )

2,200.00      - ตกลงรำคำ นำงสำวดำลัด โพธิพ์ริก  - ใบส่ังจ้ำง 82/2560 
ลว. 09/06/60

27 9 มิย. 60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม (นำงสำวพัชนี 
 วงธงไชย)

2,200.00      - ตกลงรำคำ นำงสำวพัชนี  วงธงไชย  - ใบส่ังจ้ำง 83/2560 
ลว. 09/06/60



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

28 9 มิย. 60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม (นำงสำว
เสำวลักษณ์ ตรีไทย)

2,200.00      - ตกลงรำคำ นำงสำวเสำวลักษณ์ ตรี
ไทย

 - ใบส่ังจ้ำง 84/2560 
ลว. 09/06/60

29 9 มิย. 60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม (นำงสำว
ศันสนีย์ พันโท)

2,200.00      - ตกลงรำคำ นำงสำวศันสนีย์ พันโท  - ใบส่ังจ้ำง 85/2560 
ลว. 09/06/60

30 9 มิย. 60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม (นำงสำว
พรพรรณ ยอดเณร)

2,200.00      - ตกลงรำคำ นำงสำวพรพรรณ ยอด
เณร

 - ใบส่ังจ้ำง 86/2560 
ลว. 09/06/60

31 9 มิย. 60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม (นำงสำวเพชร
ไพลิน คล้ิงบัวทอง)

2,200.00      - ตกลงรำคำ นำงสำวเพชรไพลิน คล้ิง
บัวทอง

 - ใบส่ังจ้ำง 87/2560 
ลว. 09/06/60

32 9 มิย. 60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม (นำงสำวสุวภำ
 ยืนลิบ)

2,200.00      - ตกลงรำคำ นำงสำวสุวภำ ยืนลิบ  - ใบส่ังจ้ำง 88/2560 
ลว. 09/06/60

33 9 มิย. 60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม (นำงสำวพิชญ
ดำ คะเลรัมย)์

2,200.00      - ตกลงรำคำ  นำงสำวพิชญดำ คะเล
รัมย์

 - ใบส่ังจ้ำง 89/2560 
ลว. 09/06/60



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

34 9 มิย. 60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม (นำงสำวรุง
ทิพย์ หนูแก้ว)

2,200.00      - ตกลงรำคำ นำงสำวรุงทิพย์ หนูแก้ว  - ใบส่ังจ้ำง 90/2560 
ลว. 09/06/60

35 12 มิย.60  - จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ
เใช้ในกำรเดินทำงไปรำชกำรเพือ่
นิเทศงำนมำตรฐำนองค์กรด้ำนคน
พิกำรหรือองค์กรอื่นใดทีใ่ห้บริกำร
แก่คนพิกำร ประจ ำปี 2560 
จ ำนวน 2 คร้ังๆ ละ 1 คัน    1. 
ระหว่ำงวันที ่14-15 มิถุนำยน 
2560 
  2. ระหว่ำงวันที ่20-22 มิถุนำยน
 2560

     9,000.00   -  ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย์ รอดบวบ นำยชำญวิทย์  รอดบวบ 
วงเงินจัดจ้ำง 9,000.-บำท

ใบส่ังจ้ำง 91/2560 
ลว. 12/06/60



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

36 12 มิย.60  - จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนส ำหรับเติมรถตู้จ้ำงเหมำ 
จ ำนวน 2 คร้ัง  ใช้ในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรเพือ่นิเทศงำนมำตรฐำน
องค์กรด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่น
ใดทีใ่ห้บริกำรแก่คนพิกำร ประจ ำปี
 2560 จ ำนวน 2 คร้ังๆ ละ 1 คัน
  1. ระหว่ำงวันที ่14-15 มิถุนำยน
 2560 
  2. ระหว่ำงวันที ่20-22 มิถุนำยน
 2560

     7,200.00   -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -

37 15 มิย.60 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง “กำร
พัฒนำศักยภำพของล่ำมภำษมือ
คนหูหนวก” จ ำนวน 9 รำยกำร

13,000.00      -  ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง  วัฒนำเทรดด้ิง วงเงินจัดจ้ำง
 12,641.52 บำท

  - ใบส่ังซ้ือ 26/2560 
ลว. 15/06/60



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

38 15 มิย.60  - จ้ำงจัดท ำเอกสำร เพือ่ใช้ในกำร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง 
“กำรพัฒนำศักยภำพของล่ำมภำษ
มือคนหูหนวก”

13,800.00      -  ตกลงรำคำ ร้ำนร่วมเจริญ ร้ำนร่วมเจริญ วงเงินจัดจ้ำง 
13,800.- บำท

  - ใบส่ังจ้ำง 92/2560 
ลว. 15/06/60

39 15 มิย.60  - จ้ำงจัดท ำกระเป๋ำ เพือ่ใช้ในกำร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง 
“กำรพัฒนำศักยภำพของล่ำมภำษ
มือคนหูหนวก”

27,600.00      -  ตกลงรำคำ ร้ำนลีโอซ่ำ ร้ำนลีโอซ่ำ วงเงินจัดจ้ำง 
27,600.- บำท

  - ใบส่ังจ้ำง 93/2560 
ลว. 15/06/60

40 15 มิย.60  -จัดจ้ำงเหมำรถบัสปรับอำกำศ 
เพือ่ใช้ในกำรเดินทำงไปจัดประชุม
เชิงปฏิบัติกำร เร่ือง “กำรพัฒนำ
ศักยภำพของล่ำมภำษมือคนหู
หนวก” จ ำนวน 1 คัน

26,000.00      -  ตกลงรำคำ นำยปริญญำ เรืองจำบ นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจัดจ้ำง 26,000.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 94/2560 
ลว. 15/06/60

41 15 มิย.60  -จัดจ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ เพือ่
ใช้ในกำรเดินทำงไปจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เร่ือง “กำรพัฒนำ
ศักยภำพของล่ำมภำษมือคนหู
หนวก” จ ำนวน 1 คัน

5,400.00       -  ตกลงรำคำ นำยปริญญำ เรืองจำบ นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจัดจ้ำง 5,400.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 95/2560 
ลว. 15/06/60



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

42 15 มิย.60  -จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับเติม
รถตู้จ้ำงเหมำ เพือ่ใช้ในกำร
เดินทำงไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
 เร่ือง “กำรพัฒนำศักยภำพของ
ล่ำมภำษมือคนหูหนวก” จ ำนวน 1
 คัน

3,000.00       -  ตกลงรำคำ  -  -   -  -

43 15 มิย.60  -จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ เพือ่ใช้
เดินทำงไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เร่ือง “กำรตรวจติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับคนพิกำร ประจ ำปี 
2560” จ ำนวน 3 คร้ังๆ ละ 1 คัน

19,800.00      -  ตกลงรำคำ นำยปริญญำ เรืองจำบ  นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจัดจ้ำง 19,800.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 96/2560 
ลว. 15/06/60

44 15 มิย.60 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
ส ำหรับเติมพำหนะรถตู้ปรับ
อำกำศจ้ำงเหมำ จ ำนวน 3 คร้ัง ๆ 
ละ 1 คัน

17,500.00      -  ตกลงรำคำ  -  -   -  -



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

45 15 มิย.60  -จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำร
ประชุมเพือ่ใช้ในกำรจัดประชุม
คณะท ำงำนกล่ันกรองโครงกำร
บูรณำกำรระบบกำรส่งเสริมอำชีพ
และกำรมีงำนท ำของคนพิกำร 
คร้ังที ่4/2560

5,400.00       -  ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอินเตอร์เน็ต  ร้ำนเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้ำง 5,400.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 97/2560 
ลว. 15/06/60

46 22 มิย.60 จ้ำงเหมำรถตู้ส ำหรับวิทยำกร
พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงเพือ่ใช้
เดินทำงไปรำชกำรใน กำรจัด
ประชุม เชิงปฏิบัติกำร เร่ือง“กำร
ตรวจ ติดตำมและประเมินผล กำร
จัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ
คนพิกำร ประจ ำปี 2560 คร้ังที ่2 
ในพืน้ทีชุ่มชนต้นแบบจังหวัด
เพชรบุรี จ ำนวน 1 คัน

1,800.00       -  ตกลงรำคำ  - นำยฉัตรชัย เนียมหอม 
วงเงินจัดจ้ำง 1,800.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 98/2560 
ลว. 22/06/60

47 22 มิย.60 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
ส ำหรับเติมพำหนะรถตู้ปรับ
อำกำศจ้ำงเหมำ คร้ังที ่2 จ ำนวน 
1 คัน

4,000.00       -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

48 22 มิย.60 จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมน้ ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืนในพืน้ที ่เพือ่ใช้
เดินทำงไปจัดประชุม เชิง
ปฏิบัติกำร เร่ือง “กำรตรวจ
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคน
พิกำร ประจ ำปี 2560 คร้ังที ่2 ใน
พืน้ทีชุ่มชนต้นแบบจังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี และจังหวัดกระบี ่
จ ำนวน 1 คัน ในระหว่ำงวันที ่28 -
 30 มิถุนำยน 2560

10,800.00      -  ตกลงรำคำ นำยกมลกฤช ทับยัง นำยกมลกฤช ทับยัง วงเงิน
จัดซ้ือจัดจ้ำง 9,900.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 99/2560 
ลว. 22/06/60

49 26 มิย.60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม 
นำงสำวปุญภำ ผลศิริ ระหว่ำงวันที่
 22 มิย.-26 กค.60

2,680.00      - ตกลงรำคำ นำงสำวปุญภำ ผลศิริ นำงสำวปุญภำ ผลศิริ วงเงิน
 2,680.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 100/2560
 ลว. 26/06/60

50 26 มิย.60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม
นำงสำววิรงค์รอง บุญส ำเร็จ  
ระหว่ำงวันที ่22 มิย.-26 กค.60

2,680.00      - ตกลงรำคำ นำงสำววิรงค์รอง บุญ
ส ำเร็จ

นำงสำววิรงค์รอง บุญส ำเร็จ 
วงเงิน 2,680.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 101/2560
 ลว. 26/06/60



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

51 26 มิย.60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม 
นำงสำวสุดำรัตน์ แผลงเดช  
ระหว่ำงวันที ่22 มิย.-26 กค.60

2,680.00      - ตกลงรำคำ นำงสำวสุดำรัตน์ แผลง
เดช

นำงสำวสุดำรัตน์ แผลงเดช 
วงเงิน 2,680.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 102/2560
 ลว. 26/06/60

52 26 มิย.60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม 
นำงสำวนริศรำ ทำงโทน  ระหว่ำง
วันที ่22 มิย.-26 กค.60

2,680.00      - ตกลงรำคำ นำงสำวนริศรำ ทำงโทน นำงสำวนริศรำ ทำงโทน 
วงเงิน 2,680.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 103/2560
 ลว. 26/06/60

53 26 มิย.60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม
นำงสำวนฤณธร รอดทอง  
ระหว่ำงวันที ่22 มิย.-26 กค.60

2,680.00      - ตกลงรำคำ นำงสำวนฤณธร รอดทอง นำงสำวนฤณธร รอดทอง 
วงเงิน 2,680.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 104/2560
 ลว. 26/06/60

54 26 มิย.60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม
นำงสำวธัญพร มัทวำนุกูล  
ระหว่ำงวันที ่22 มิย.-26 กค.60

2,680.00      - ตกลงรำคำ นำงสำวธัญพร มัทวำนุกูล นำงสำวธัญพร มัทวำนุกูล 
วงเงิน 2,680.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 105/2560
 ลว. 26/06/60

55 26 มิย.60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม
นำยไพโรจน์ เสตะจันทน์  ระหว่ำง
วันที ่22 มิย.-26 กค.60

2,680.00      - ตกลงรำคำ นำยไพโรจน์ เสตะจันทน์ นำยไพโรจน์ เสตะจันทน์ 
วงเงิน 2,680.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 106/2560
 ลว. 26/06/60



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

56 26 มิย.60  - จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฏิบัติงำนเพิม่เติม
นำงสำวชลลดำ  แก้วเปีย  
ระหว่ำงวันที ่22 มิย.-26 กค.60

2,680.00      - ตกลงรำคำ นำงสำวชลลดำ  แก้วเปีย นำงสำวชลลดำ  แก้วเปีย 
วงเงิน 2,680.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 107/2560
 ลว. 26/06/60

57 27 มิย.60  - จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ
ในพืน้ทีพ่ร้อมน้ ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืนเพือ่ใช้เดินทำงไปรำชกำร
จังหวัดตรำด ในระหว่ำงวันที ่4-5 
กรกฎำคม 2560 นำยกมล ไทรใหญ่

7,200.00      - ตกลงรำคำ  นำยกมล ไทรใหญ่  นำยกมล ไทรใหญ่ วงเงิน 
7,200.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 108/2560
 ลว. 27/06/60



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

58 27 มิย.60  - จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ
เใช้ในกำรเดินทำงไปรำชกำรเพือ่
นิเทศงำนมำตรฐำนองค์กรด้ำนคน
พิกำรหรือองค์กรอื่นใดทีใ่ห้บริกำร
แก่คนพิกำร ประจ ำปี 2560 
จ ำนวน 3 คร้ังๆ ละ 1 คัน     1. 
วันที ่28 มิถุนำยน 2560 
  2. วันที ่12 กรกฎำคม 2560
  3. วันที ่13 กรกฎำคม 2560

5,400.00      - ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย์  รอดบวบ นำยชำญวิทย์  รอดบวบ 
วงเงินจัดจ้ำง 5,400.-บำท

ใบส่ังจ้ำง 109/2560
 ลว. 27/06/60

59 27 มิย.60  - จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนส ำหรับเติมพำหนะรถตู้ปรับ
อำกำศจ้ำงเหมำ จ ำนวน 3 คร้ังๆ 
ละ 1 คัน     
  1. วันที ่28 มิถุนำยน 2560 
  2. วันที ่12 กรกฎำคม 2560
  3. วันที ่13 กรกฎำคม 2560

4,500.00      - ตกลงรำคำ  -  -  -  -



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

60 29 มิย.60  - จ้ำงเหมำรถตู้พร้อมน้ ำมัน
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืนในพืน้ที ่เพือ่
ใช้เดินทำงไปจัดประชุม เชิง
ปฏิบัติกำร เร่ือง “กำรตรวจ
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคน
พิกำร ประจ ำปี 2560 คร้ังที ่3 ใน
พืน้ทีชุ่มชนต้นแบบจังหวัด
ขอนแก่น ยโสธร นครพนม และ
จังหวัดสกลนคร จ ำนวน 1 คัน

14,400.00     - ตกลงรำคำ นำยเดชบำรมี  เดชแพง นำยเดชบำรมี  เดชแพง 
วงเงิน 14,400.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 110/2560
 ลว. 29/06/60

61 29 มิย.60  - จัดซ้ือวัสดุประกอบกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรกำรส่งเสริมพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ สินค้ำและบริกำรของ
คนพิกำร แนวทำงปฏิบัติตำม
มำตรำ 35 ในสถำบัน รุ่นที ่1 
ระหว่ำงวันที ่2 - 5 กรกฎำคม 
2560

7,500.00      - ตกลงรำคำ วัฒนำเทรดด้ิง  วัฒนำเทรดด้ิง วงเงินจัดจ้ำง
 7,470.74 บำท

ใบส่ังซ้ือ 27/2560 
ลว. 29/06/60



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

62 29 มิย.60  - จัดจ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรส่งเสริม
พัฒนำผลิตภัณฑ์ สินค้ำและ
บริกำรของคนพิกำร แนวทำง
ปฏิบัติตำมมำตรำ 35 ในสถำบัน 
รุ่นที ่1 ระหว่ำงวันที ่2 - 5 
กรกฎำคม 2560

10,000.00     - ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอินเตอร์เน็ต  ร้ำนเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน 
6,400.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 111/2560
 ลว. 29/06/60

63 29 มิย.60  - จัดท ำกระเป๋ำเอกสำร เพือ่ใช้ใน
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
ส่งเสริมพัฒนำผลิตภัณฑ์ สินค้ำ
และบริกำรของคนพิกำร แนวทำง
ปฏิบัติตำมมำตรำ 35 ในสถำบัน 
รุ่นที ่1 ระหว่ำงวันที ่2 - 5 
กรกฎำคม 2560

20,000.00     - ตกลงรำคำ ศูนย์ส่งเสริมอำชีพคน
พิกำร

ศูนย์ส่งเสริมอำชีพคนพิกำร 
วงเงิน 20,000.- บำท

ใบส่ังงำน 04/2560 
ลว. 29/06/60



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

64 29 มิย.60 จัดจ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที ่เพือ่ใช้ในกำรเดินทำงไป
รำชกำร ในกำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรส่งเสริมพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ สินค้ำและบริกำรของ
คนพิกำร แนวทำงปฏิบัติตำม
มำตรำ 35 ในสถำบัน รุ่นที ่1 
ระหว่ำงวันที ่2 - 5 กรกฎำคม 
2560

7,200.00      - ตกลงรำคำ นำยปริญญำ เรืองจำบ นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจัดจ้ำง 7,200. บำท

ใบส่ังจ้ำง 112/2560
 ลว. 29/06/60

65 29 มิย.60  - จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับ
เติมพำนะรถตู้จ้ำงเหมำ จ ำนวน 1 
คัน เพือ่ใช้ในกำรเดินทำงไป
รำชกำร ในกำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรส่งเสริมพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ สินค้ำและบริกำรของ
คนพิกำร แนวทำงปฏิบัติตำม
มำตรำ 35 ในสถำบัน รุ่นที ่1 
ระหว่ำงวันที ่2 - 5 กรกฎำคม 
2560

4,000.00      - ตกลงรำคำ  -  -  -  -



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

66  30 มิย.60  - จัดซ้ือวัสดุในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร “กำรถอดบทเรียน
ศูนย์บริกำรคนพิกำรระดับจังหวัด 
เพือ่พัฒนำศักยภำพสู่มำตรฐำน”  
ระหว่ำงวันที ่4 - 7 กรกฎำคม 
2560

8,000.00      - ตกลงรำคำ วัฒนำเทรดด้ิง  วัฒนำเทรดด้ิง วงเงินจัดจ้ำง
  7,922.28 บำท

ใบส่ังซ้ือ 28/2560 
ลว. 30/06/60

67  30 มิย.60  - จัดจ้ำงท ำกระเป๋ำใส่เอกสำร 
เพือ่ใช้ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
 “กำรถอดบทเรียนศูนย์บริกำรคน
พิกำรระดับจังหวัด เพือ่พัฒนำ
ศักยภำพสู่มำตรฐำน” ระหว่ำง
วันที ่4 - 7 กรกฎำคม 2560

16,350.00     - ตกลงรำคำ ร้ำนพรีเมี่ยมเอ็กเพรส ร้ำนพรีเมี่ยมเอ็กเพรส วงเงิน
จัดจ้ำง 16,350.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 113/2560
 ลว. 30/06/60

68  30 มิย.60  - จัดจ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำร
ประชุมเชิงปฎิบัติกำร “กำรถอด
บทเรียนศูนย์บริกำรคนพิกำร
ระดับจังหวัด เพือ่พัฒนำศักยภำพ
สู่มำตรฐำน” ระหว่ำงวันที ่4 - 7 
กรกฎำคม 2560

21,800.00     - ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอินเตอร์เน็ต  ร้ำนเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้ำง 21,800.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 114/2560
 ลว. 30/06/60



ล ำดับที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560

69  30 มิย.60  - จัดจ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 
เพือ่ใช้ในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรถอดบทเรียนศูนย์บริกำรคน
พิกำรระดับจังหวัด เพือ่พัฒนำ
ศักยภำพสู่มำตรฐำน” ระหว่ำง
วันที ่4 - 7 กรกฎำคม 2560

18,000.00     - ตกลงรำคำ นำยปริญญำ เรืองจำบ นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจัดจ้ำง 5,400.- บำท

ใบส่ังจ้ำง 115/2560
 ลว. 30/06/60

70  30 มิย.60  - จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับ
เติมพำนะรถตู้จ้ำงเหมำ จ ำนวน 1 
คัน เพือ่ใช้ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรในกำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร “กำรถอดบทเรียน
ศูนย์บริกำรคนพิกำรระดับจังหวัด 
เพือ่พัฒนำศักยภำพสู่มำตรฐำน” 
ระหว่ำงวันที ่4 - 7 กรกฎำคม 
2560

12,000.00     - ตกลงรำคำ  -  -  - 


