
ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
1  27/03/60 - จัดซ้ือบัตรประจ ำตัวล่ำม

ภำษำมือ (บัตร PVC) และ
หมึกพิมพ์บัตรประจ ำตัวล่ำม
จ ำนวน 2 รำยกำร

55,200   -  ตกลงรำคำ บริษัทอิออส กำร์ด 
เทคโนโลยี

บริษัทอิออส กำร์ด 
เทคโนโลยี จ ำกัด วงเงิน
จัดจ้ำง 50,076.- บำท

 - ใบส่ังซ้ือ 22/2560 
ลว. 27/03/60

2 03/04/60  - จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ยี่ห้อ 
TOYOTA หมำยเลขทะเบียน 
5 กฆ 1476 กรุงเทพมหำนคร

3,445.94   -  ตกลงรำคำ บริษัทโตโยต้ำ กรุงไทย 
จ ำกัด

บริษัทโตโยต้ำ กรุงไทย 
จ ำกัด วงเงินจัดจ้ำง 

3,445.94 บำท

  - ใบส่ังจ้ำง 66/2560 
ลว. 03/04/60

3 04/04/60  -จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ปฎิบัติงำนเพิม่เติม ในระหว่ำง
วันที ่4-30 เมษำยน 2560 
นำงสำวดำลัด  โพธิพ์ริก

2,000   -  ตกลงรำคำ นำงสำวดำลัด โพธิพ์ริก นำงสำวดำลัด โพธิพ์ริก 
วงเงินจัดจ้ำง 2,000.- บำท

 - ใบส่ังจ้ำง 67/2560 
ลว. 04/04/60

4 21/04/60  - จัดจ้ำงเหมำรถตู้ เพือ่ใช้
เดินทำงไปรำชกำรจังหวัด
รำชบุรี  จ ำนวน 1 คัน 
ระหว่ำงวันที ่26-28  เมษำยน
 2560

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

 - ใบส่ังจ้ำง 68/2560 
ลว. 21/04/60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน 2560

วันที่ 1 - 30 เมษำยน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน 2560

วันที่ 1 - 30 เมษำยน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

5 21/04/60  - จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืนส ำหรับเติมรถตู้จ้ำง
เหมำ เพือ่ใช้เดินทำงไป
รำชกำรจังหวัดรำชบุรี

5,000   -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน 2560

วันที่ 1 - 30 เมษำยน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

6  21/04/60 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพือ่ใช้ใน
โครงกำรประชำรัฐ ร่วมใจ
พัฒนำสังคม กิจกรรมสิงห์
อำสำ ร่วมพัฒนำสังคม

15,000   -  ตกลงรำคำ ร้ำนร่วมเจริญ ร้ำนร่วมเจริญ วงเงินจัด
จ้ำง 15,000.- บำท

 - ใบส่ังซ้ือ 23/2560 
ลว. 21/04/60

7  25/04/60  - จัดจ้ำงเหมำรถตู้ส ำหรับ
เจ้ำหน้ำทีพ่ร้อมค่ำธรรมเนียม
ผ่ำนทำง เพือ่ใช้เดินทำงไป
รำชกำรจังหวัด
นครศรีธรรมรำช จ ำนวน 1 
คัน ระหว่ำงวันที ่26-28  
เมษำยน 2560

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

 - ใบส่ังจ้ำง 69/2560 
ลว. 26/04/60

8  25/04/60  - จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืนส ำหรับเติมรถตู้จ้ำง
เหมำ เพือ่ใช้เดินทำงไป
รำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช

6,000   -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน 2560

วันที่ 1 - 30 เมษำยน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

9  26/04/60  - จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำร
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนิน
โครงกำร “บูรณำกำรระบบ 
กำรส่งเสริมอำชีพและกำรมี
งำนท ำของคนพิกำร คร้ังที ่
3/2560 จ ำนวน 45 ชุด

3,285   -  ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอินเตอร์เน็ต  ร้ำนเล็กอินเตอร์เน็ต 
วงเงินจัดจ้ำง 3,285.- บำท

  - ใบส่ังจ้ำง 70/2560 
ลว. 26/04/60

10 7/4/1960
จ้ำงผลิตเอกสำรประกอบกำร
ประชุมในกำรจัดประชุม
คณะอนุกรรมกำรฯ จ ำนวน 
30 เล่ม

3,300.00      ตกลงรำคำ ร้ำนสปีดก๊อปปีเ้ซอร์วิส ร้ำนสปีดก๊อปปีเ้ซอร์วิส 
วงเงินทีจ่ัดจ้ำง 3,300

ใบส่ังจ้ำง 34/2560

11 21/04/60

จ้ำงผลิตเอกสำรประกอบกำร
ประชุมฯ จ ำนวน 300 เล่ม

30,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนสปีดก๊อปปีเ้ซอร์วิส ร้ำนสปีดก๊อปปีเ้ซอร์วิส 
วงเงินทีจ่ัดจ้ำง 30,000

ใบส่ังจ้ำง 35/2560



ล ำดบัที่ วันที่
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน 2560

วันที่ 1 - 30 เมษำยน 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

12 24/04/60
จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 47 
รำยกำร

10,000.00    ตกลงรำคำ หจก.สำกลตรำยำงและ
กำรพิมพ์

หจก.สำกลตรำยำงและ
กำรพิมพ์ วงเงินที ่จัดจ้ำง 

8,485.10

ใบส่ังจ้ำง 36/2560

13 21/04/60 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ประกอบกำรประชุมฯ จ ำนวน
 15 รำยกำร

20,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
ทีจ่ัดซ้ือ 19,918.05

ใบส่ังซ้ือ 13/2560

14 19/04/60 จัดท ำกระเป๋ำประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ
จ ำนวน 300 ใบ

24,000.00    วิธีจัดท ำเอง ศูนย์พัฒนำอำชีพคน
พิกำร

ศูนย์พัฒนำอำชีพคนพิกำร
 วงเงินทีส่ั่งงำน 24,000

ใบส่ังงำน 9/2560

15 30/04/60 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ
ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
รำชกำรและกำรส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนตำมค ำรับรอง
ปฏิบัติรำชกำร

28,000.00    ตกลงรำคำ - - -


