
ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 9 มีค.60
จ้างพิมพ์รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน พก. ปี
 2559 จ านวน 500 เล่ม

100,000.00 ตกลงราคา
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพ

เพ็ญวานิสย์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ วงเงินทีจ่ัดจ้าง 

97,500
ใบส่ังจ้าง 27/2560

2 10 มีค.60
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ระหว่างวันที ่14-17 มีค.60

7,200.00    ตกลงราคา นายชาญวิทย์ รอดบวบ
นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
วงเงินทีจ่ัดจ้าง 7,200

ใบส่ังจ้าง 28/2560

3 15 มีค.60
จ้างพิมพ์เอกสารรายงาน
สถานการณ์คนพิการ จ านวน 1 
งาน

61,000.00  ตกลงราคา
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพ

เพ็ญวานิสย์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ วงเงินทีจ่ัดจ้าง 

61,000
ใบส่ังจ้าง 29/2560

4 17 มีค.60
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน
 3 คร้ัง

36,000.00  ตกลงราคา นายชาญวิทย์ รอดบวบ
นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
วงเงินทีจ่ัดจ้าง 36,000

ใบส่ังจ้าง 30/2560

5 17 มีค.60

จ้างผลิตเอกสารประกอบการ
ประชุมในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ จ านวน 35 
เล่ม

15,000.00  ตกลงราคา ร้านสปีดก๊อปปีเ้ซอร์วิส
ร้านสปีดก๊อปปีเ้ซอร์วิส 
วงเงินทีจ่ัดจ้าง 10,500

ใบส่ังจ้าง 31/2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2560
วันที่ 1 - 31 มีนำคม 2560



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2560
วันที่ 1 - 31 มีนำคม 2560

6 23 มีค.60
จ้างจัดท าเอกสารค าขอ
งบประมาณ จ านวน 1 งาน

10,000.00  ตกลงราคา ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต
ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงินที่

จัดซ้ือ 9,970
ใบส่ังจ้าง 32/2560

7 7 มีค.60
จัดท ากระเป๋าประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ
จ านวน 140 ใบ

11,200.00  วิธีจัดท าเอง
ศูนย์พัฒนาอาชีพคน

พิการ
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ 

วงเงินทีส่ั่งงาน 11,200
ใบส่ังงาน 8/2560

8

 3/มีค./60  - จ้างเหมารถยนตู้ปรับอากาศใน
พืน้ทีพ่ร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน ในวันที ่5 มีนาคม 2560 
จังหวัดร้อยเอ็ด

3,500   -  ตกลงราคา นายวรฉัตร  ขันแข็ง นายวรฉัตร  ขันแข็ง วงเงิน
จัดจ้าง 3,500.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 56/2560 
ลว. 03/03/60
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7/มีค./60  -จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฎิบัติงานเพิม่เติม ในระหว่าง
วันที ่7-31 มีนาคม 2560 
นางสาวดาลัด  โพธิพ์ริก

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

 - ใบส่ังจ้าง 57/2560 
ลว. 03/03/60
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10/มีค./60  - จ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ “บูรณาการระบบ การ
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า
ของคนพิการ คร้ังที ่2/2560 
จ านวน 45 ชุด

3,150   -  ตกลงราคา ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต  ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้าง 3,150.- บาท

  - ใบส่ังจ้าง 58/2560 
ลว. 10/03/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2560
วันที่ 1 - 31 มีนำคม 2560
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 23 /มีค./60  - จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ 
ใช้ในการเดินทางไปราชการเพือ่
นิเทศ/ติดตามประเมินผลองค์กร
ด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่
ให้บริการแก่คนพิการ ตามระบบ 
Coaching ประจ าปี 2560 
จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 1 คัน 
  1. ระหว่างวันที ่27-29 มีนาคม 
2560
  2. ระหว่างวันที ่3-5 เมษายน 
2560

       10,800   -  ตกลงราคา นายชาญวิทย์ รอดบวบ  นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
วงเงินจัดจ้าง 10,800.- บาท

ใบส่ังจ้าง 59/2560 
ลว. 23/03/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2560
วันที่ 1 - 31 มีนำคม 2560
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 23 /มีค./60  - จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน ส าหรับเติมงเหมารถยนต์ตู้
ปรับอากาศจ้างเหมา ใช้ในการ
เดินทางไปราชการเพือ่นิเทศงาน
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
หรือองค์กรอื่นใดทีใ่ห้บริการแก่
คนพิการ ตามระบบ Coaching 
ประจ าปี 2560 จ านวน 2 คร้ังๆ 
ละ 1 คัน

       10,500   -  ตกลงราคา  -   -  -  -
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 28/มีค./60  - จ้างท าเอกสารประกอบการ
ประชุมเพือ่ใช้ในการจัดประชุม
คณะท างานกล่ันกรองโครงการ
บูรณาการระบบการส่งเสริม
อาชีพและการมีงานท าของคน
พิการ คร้ังที ่3/2560 จ านวน 25 
ชุด

1,675   -  ตกลงราคา ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต  ร้านเล็กอินเตอร์เน็ต วงเงิน
จัดจ้าง 1,675.- บาท

  - ใบส่ังจ้าง 60/2560 
ลว. 28/03/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2560
วันที่ 1 - 31 มีนำคม 2560
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 30/มีค./60  - จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ 
ใช้ในการเดินทางไปราชการเพือ่
นิเทศงานมาตรฐานองค์กรด้าน
คนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่
ให้บริการแก่คนพิการ ประจ าปี 
2560 จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 1 คัน
  1. ระหว่างวันที ่3 - 5 เมษายน 
2560 
  2. ระหว่างวันที ่10-11 เมษายน
 2560

        9,000   -  ตกลงราคา นายชาญวิทย์ รอดบวบ  นายชาญวิทย์ รอดบวบ 
วงเงินจัดจ้าง 9,000.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 61/2560 
ลว. 30/03/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2560
วันที่ 1 - 31 มีนำคม 2560
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 30/มีค./60  - จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน ส าหรับเติมงเหมารถยนต์ตู้
ปรับอากาศจ้างเหมา ใช้ในการ
เดินทางไปราชการเพือ่นิเทศงาน
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
หรือองค์กรอื่นใดทีใ่ห้บริการแก่
คนพิการ ตามระบบ Coaching 
ประจ าปี 2560 จ านวน 2 คร้ังๆ 
ละ 1 คัน

        6,500   -  ตกลงราคา  -   -  -  -



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2560
วันที่ 1 - 31 มีนำคม 2560
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 30 /มีค./60  - จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ
ในพืน้ทีพ่ร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน เพือ่ใช้เดินทางไปราชการ
ในพืน้ทีจ่ังหวัดอุบลราชธานี 
ระหว่างวันที ่3-4 เมษายน 2560 
ในพืน้ทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที ่10
 เมษายน 2560 ในพืน้ทีจ่ังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ ใน
วันที ่25 เมษายน 2560

       14,400   -  ตกลงราคา นายณรงค์ฤทธิ ์คูณมี  นายณรงค์ฤทธิ ์คูณมี วงเงิน
จัดจ้าง 14,400.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 62/2560 
ลว. 30/03/60
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 30/มีค./60  - จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ
ในพืน้ทีพ่ร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน เพือ่ใช้เดินทางไปราชการ
ในพืน้ทีจ่ังหวัดน่าน ในวันที ่6 
เมษายน 2560 

        3,600  ตกลงราคา นายทรงกลด มงคลเมธี
กุล

นายทรงกลด มงคลเมธีกุล 
วงเงินจัดจ้าง 3,600.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 63/2560 
ลว. 30/03/60



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2560
วันที่ 1 - 31 มีนำคม 2560
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 30/มีค./60  - จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ
ในพืน้ทีพ่ร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน เพือ่ใช้เดินทางไปราชการ
ในพืน้ทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน
วันที ่18-20 เมษายน 2560 

        9,900  ตกลงราคา นายวิญญู ชูแสน นายวิญญู ชูแสน วงเงินจัด
จ้าง 9,900.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 64/2560 
ลว. 30/03/60
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 30/มีค./60  - จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ
ในพืน้ทีพ่ร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน เพือ่ใช้เดินทางไปราชการ
ในพืน้ทีจ่ังหวัดสกลนคร ในวันที ่
11 เมษายน 2560 

        3,600  ตกลงราคา นายนาควัฒน์ รุ่งรังษี นายนาควัฒน์ รุ่งรังษี วงเงิน
จัดจ้าง 3,600.- บาท

 - ใบส่ังจ้าง 65/2560 
ลว. 30/03/60


