
ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)
 รำคำกลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

1  03/07/60  - จำ้งเหมำรถตู้ส ำหรับเจำ้หน้ำที่พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำน
ทำง เพื่อใช้เดินทำงไปรำชกำร ในกำรติดตำมกำรจดัส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร จงัหวัดล ำพูน จงัหวัด
ล ำปำง และจงัหวัดน่ำน จ ำนวน 1 คัน

          9,000   -  ตกลงรำคำ นำยฉตัรชัย เนียมหอม นำยฉตัรชัย เนียมหอม 
วงเงินจดัจำ้ง 9,000.- บำท

ใบส่ังจำ้ง
116/2560 ลว. 

03/07/60

2  03/07/60 จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับเติมพำหนะรถตู้
ปรับอำกำศจำ้งเหมำ จ ำนวน 1 คัน

        10,000   -  ตกลงรำคำ  -  - -

3  07/07/60  - จำ้งท ำกระเป๋ำใส่เอกสำร เพื่อใช้ในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรเสริมศักยภำพนักสังคมสงเครำะห์
ศูนยบ์ริกำรคนพิกำรระดับจงัหวัด ในกำรส่งเสริมกำรจดั
สวัสดิกำรคนพิกำร (Help Them To Help Themselves)

20,750          -  ตกลงรำคำ ร้ำนพรีเมีย่ม เอก็เพรส ร้ำนพรีเมีย่ม เอก็เพรส 
วงเงินจดัจำ้ง 20,750.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง
117/2560 ลว. 

07/07/60

4  07/07/60  - จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
เสริมศักยภำพนักสังคมสงเครำะห์ศูนยบ์ริกำรคนพิกำร
ระดับจงัหวัด ในกำรส่งเสริมกำรจดัสวัสดิกำรคนพิกำร 
(Help Them To Help Themselves)

12,450          -  ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต  ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต 
วงเงินจดัจำ้ง 12,450.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง
118/2560 ลว. 

07/07/60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ

ณ วนัที่ 5 สิงหาคม 2560



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)
 รำคำกลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

5  07/07/61  - จดัซ้ือวัสดุในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรเสริม
ศักยภำพนักสังคมสงเครำะห์ศูนยบ์ริกำร คนพิกำรระดับ
จงัหวัด ในกำรส่งเสริมกำรจดัสวัสดิกำรคนพิกำร (Help 
Them To Help Themselves)

8,000            -  ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง  วัฒนำเทรดด้ิง วงเงินจดั
จำ้ง  7,733.96 บำท

ใบส่ังซ้ือ 
29/2560 ลว. 

07/07/60

6  07/07/61  - จดัจำ้งท ำโล่ประกำศเกยีรติคุณ จ ำนวน 2 อนั 3,600           ตกลงรำคำ หจก. เทพเพ็ญวำนิส  หจก. เทพเพ็ญวำนิส 
วงเงินจดัจำ้ง 3,600.- บำท

ใบส่ังจำ้ง
119/2560 ลว. 

07/07/60

7  07/07/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำวรุ่ง
ทิพย ์ หนูแกว้)

4,200           - ตกลงรำคำ นำยพิเชิษฐ ลีนุกลุชัย นำยพิเชิษฐ ลีนุกลุชัย 
วงเงินจดัจำ้ง 4,200.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
120/2560 ลว. 

07/07/60

8  07/07/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำว
พิชญดำ  คะเลรัมย ์)

4,200           - ตกลงรำคำ นำงสำวดำลัด โพธิ์พริก นำงสำวดำลัด โพธิ์พริก 
วงเงินจดัจำ้ง 4,200.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
121/2560 ลว. 

07/07/60

9  07/07/61  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำวพัชนี
  วงธงไชย)

4,200           - ตกลงรำคำ นำงสำวพัชนี  วงธงไชย นำงสำวพัชนี  วงธงไชย 
วงเงินจดัจำ้ง 4,200.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
122/2560 ลว. 

07/07/60

10  07/07/61  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำว
เสำวลักษณ์ ตรีไทย)

4,200           - ตกลงรำคำ นำงสำวเสำวลักษณ์ ตรี
ไทย

นำงสำวเสำวลักษณ์ ตรี
ไทย วงเงินจดัจำ้ง 4,200.-

 บำท

ใบส่ังจำ้ง 
123/2560 ลว. 

07/07/60



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)
 รำคำกลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

11  07/07/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำว
ศันสนีย ์พันโท)

4,200           - ตกลงรำคำ นำงสำวศันสนีย ์พันโท นำงสำวศันสนีย ์พันโท 
วงเงินจดัจำ้ง 4,200.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
124/2560 ลว. 

07/07/60

12  07/07/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำว
พรพรรณ ยอดเณร)

4,200           - ตกลงรำคำ นำงสำวพรพรรณ ยอด
เณร

นำงสำวพรพรรณ ยอด
เณร วงเงินจดัจำ้ง 4,200.-

 บำท

ใบส่ังจำ้ง 
125/2560 ลว. 

07/07/60

13  07/07/61  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำว
เพชรไพลิน คล้ิงบัว

4,200           - ตกลงรำคำ นำงสำวเพชรไพลิน 
คล้ิงบัวทอง

นำงสำวเพชรไพลิน คล้ิง
บัวทอง วงเงินจดัจำ้ง 

4,200.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
126/2560 ลว. 

07/07/60

14  07/07/61  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำวสุว
ภำ ยนืลิบ)

4,200           - ตกลงรำคำ นำงสำวสุวภำ ยนืลิบ นำงสำวสุวภำ ยนืลิบ 
วงเงินจดัจำ้ง 4,200.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
127/2560 ลว. 

07/07/60

15  07/07/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำว
พิชญดำ คะเลรัมย ์)

4,200           - ตกลงรำคำ  นำงสำวพิชญดำ คะเล
รัมย์

 นำงสำวพิชญดำ คะเล
รัมย ์วงเงินจดัจำ้ง 

4,200.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
128/2560 ลว. 

07/07/60

16  07/07/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำวรุ่ง
ทิพย ์หนูแกว้ )

4,200           - ตกลงรำคำ นำงสำวรุงทิพย ์หนูแกว้ นำงสำวรุ่งทิพย ์หนูแกว้ 
วงเงินจดัจำ้ง 4,200.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
129/2560 ลว. 

07/07/60

17  07/07/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำยยงยทุธ 
กนัตังกลุ)

4,200           - ตกลงรำคำ นำยยงยทุธ กนัตังกลุ นำยยงยทุธ กนัตังกลุ 
วงเงินจดัจำ้ง 4,200.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
130/2560 ลว. 

07/07/60



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)
 รำคำกลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

18  20/07/60 จดัซ้ือวัสดุประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรส่งเสริม
พัฒนำผลิตภัณฑ์ สินค้ำและบริกำรของคนพิกำร แนวทำง
ปฏิบัติตำมมำตรำ 35 ในสถำบัน รุ่นที่ 2

          7,500  - ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
จดัซ้ือ 7,390.49 บำท

ใบส่ังซ้ือ 
30/2560 ลว. 

20/07/60

19  20/07/60 จดัจำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
ส่งเสริมพัฒนำผลิตภัณฑ์ สินค้ำและบริกำรของคนพิกำร 
แนวทำงปฏิบัติตำมมำตรำ 35 ในสถำบัน รุ่นที่ 2

        10,000  - ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต 
วงเงินจดัจำ้ง 6,000.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
131/2560 ลว. 

20/07/60

20  20/07/60  - จดัท ำกระเป๋ำเอกสำร เพื่อใช้ในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรส่งเสริมพัฒนำผลิตภัณฑ์ สินค้ำและบริกำร
ของคนพิกำร แนวทำงปฏิบัติตำมมำตรำ 35 ในสถำบัน รุ่น
ที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 23 - 26 กรกฎำคม 2560

15,000         - ตกลงรำคำ ศูนยส่์งเสริมอำชีพคน
พิกำร

ศูนยส่์งเสริมอำชีพคน
พิกำร วงเงิน 15,000.- 

บำท

ใบส่ังงำน 
05/2560 ลว. 

20/07/60

21  20/07/60 จดัจำ้งเหมำรถยนต์ตู้ส ำหรับเจำ้หน้ำที่ เพื่อใช้ในกำร
เดินทำงไปรำชกำร ในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
ส่งเสริมพัฒนำผลิตภัณฑ์ สินค้ำและบริกำรของคนพิกำร 
แนวทำงปฏิบัติตำมมำตรำ 35 ในสถำบัน รุ่นที่ 2 ระหว่ำง
วันที่ 23 - 26 กรกฎำคม 2560

7,200           - ตกลงรำคำ นำยปริญญำ เรืองจำบ นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 7,200. บำท

ใบส่ังจำ้ง 
132/2560 ลว. 

20/07/60

22  20/07/60  - จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับเติมพำนะรถตู้จำ้งเหมำ 
จ ำนวน 1 คัน  ระหว่ำงวันที่ 23 - 26 กรกฎำคม 2560

2,000           - ตกลงรำคำ  -  -  -

23

3 กค.60 จำ้งจดักจิกรรมแสดงศักยภำพศิลปิน S2S ในวันที่ 3 กค.60 15,000.00    ตกลงรำคำ
บริษัท แอพ๊เวิลด์ คอร์

ปอเรชั่น จ ำกดั

บริษัท แอพ๊เวิลด์ คอร์
ปอเรชั่น จ ำกดั วงเงินที่

จดัจำ้ง 14,980.-

ใบส่ังจำ้ง 
55/2560



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)
 รำคำกลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

24

14 กค.60
จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศฯ ในวันที่ 16-21 กค.60 จ ำนวน 
1 คัน

10,800.00    ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย ์รอดบวบ
นำยชำญวิทย ์รอดบวบ 
วงเงินที่จดัจำ้ง10,800

ใบส่ังจำ้ง 
56/2560

25

18 กค.60 จดัท ำเอกสำรชี้แจงอนุกรรมธิกำร จ ำนวน 1 งำน 10,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต
ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต 

วงเงินที่จดัจำ้ง 10,000
ใบส่ังจำ้ง 
57/2560

26

24 กค.60
จดัท ำเอกสำรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
(เพิ่มเติม)จ ำนวน 1 งำน

5,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต
ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต 
วงเงินที่จดัจำ้ง 5,000

ใบส่ังจำ้ง 
58/2560

27

24 กค.60
จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศฯ ในวันที่ 26-27 กค.60 จ ำนวน 
3 คัน

10,800.00    ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย ์รอดบวบ
นำยชำญวิทย ์รอดบวบ 
วงเงินที่จดัจำ้ง 10,800

ใบส่ังจำ้ง 
59/2560

28

27 กค.60
จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศฯ คร้ังที่ 1ในวันที่ 30 กค-4 สค.
60 คร้ังที่ 2 20-25 สค.60 และคร้ังที่ 3 12-17 กย.60

32,400.00    ตกลงรำคำ นำยชำญวิทย ์รอดบวบ
นำยชำญวิทย ์รอดบวบ 
วงเงินที่จดัจำ้ง 32,400

ใบส่ังจำ้ง 
60/2560

29

3 กค.60 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบกำรประชุมฯ จ ำนวน 7 รำยกำร 10,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง
ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน

ที่จดัซ้ือ 9,918.90
ใบส่ังซ้ือ 21/2560

30

25 กค.60 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบกำรประชุมฯ จ ำนวน 6 รำยกำร 10,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง
ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน

ที่จดัซ้ือ 9,972.40
ใบส่ังซ้ือ 23/2560



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)
 รำคำกลำง

 วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

31

26 กค.60 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบกำรประชุมฯ จ ำนวน 8 รำยกำร 60,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง
ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน

ที่จดัซ้ือ 19,992.95
ใบส่ังซ้ือ 24/2560

32

26 กค.60
เช่ำเครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในกำรจดัค่ำยเตรียมควำม
พร้อมเยำวชนคนพิกำรฯ จ ำนวน 3 คร้ัง ณ โรงแรงปร้ินซ์ 
พำเลช กทม

30,000.00    ตกลงรำคำ โรงแรมปร๊ิน พำเลช
โรงแรมปร๊ิน พำเลช 
วงเงินที่จดัซ้ือ 30,000

ใบส่ังซ้ือ 25/2560

33

26 กค.60
เช่ำคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรจดัค่ำยเตรียมควำมพร้อม
เยำวชนคนพิกำรฯ จ ำนวน 3 คร้ัง ณ โรงแรงปร้ินซ์ พำเลช
 กทม

60,000.00    ตกลงรำคำ
บริษัท โฟร์เอม็ มัลติมิ

เดีย จ ำกดั

บริษัท โฟร์เอม็ มัลติมิเดีย
 จ ำกดั วงเงินที่จดัซ้ือ 

30,000
ใบส่ังซ้ือ 26/2560

34

3 กค.60
จดัท ำกระเป๋ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ
จ ำนวน 164 ใบ

13,120.00    วิธีจดัท ำเอง
ศูนยพ์ัฒนำอำชีพคน

พิกำร
ศูนยพ์ัฒนำอำชีพคนพิกำร
 วงเงินที่ส่ังงำน 13,120

ใบส่ังงำน 
13/2560


