
ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

1  0/09/60  - จำ้งเหมำรถตู้ส ำหรับเจำ้หน้ำที่พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำน
ทำง เพื่อใช้เดินทำงไปรำชกำร จงัหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 1 
คัน ในวันที่

              9,000   - เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ เรือง
จำบ

นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 9,000.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
177/2560 ลว. 

0/09/60

2  01/09/60 จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับเติมพำหนะรถตู้
ปรับอำกำศจำ้งเหมำ จ ำนวน 1 คัน

              5,000   - เฉพำะเจำะจง  -  -  -

3  0/09/60  - จำ้งเหมำรถตู้ส ำหรับเจำ้หน้ำที่พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำน
ทำง เพื่อใช้เดินทำงไปรำชกำร จงัหวัดสงขลำ จ ำนวน 1 คัน
 ในวันที่ 27-29 กนัยำยน 2560

              5,400   -  เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ เรือง
จำบ

นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 5,400.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 
178/2560 ลว. 

0/09/60

4  01/09/60 จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับเติมพำหนะรถตู้
ปรับอำกำศจำ้งเหมำ จ ำนวน 1 คัน

              5,000   - เฉพำะเจำะจง  -  -  -

5 25/09/60  - จดัจำ้งพิมพ์หนังสือตัวอยำ่งที่ดีในกำรจดัท ำส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรและคนทุกวัย ฉบับปรับปรุง 
คร้ังที่ 3 และหนังสือคู่มือกำรออกแบบเพื่อทุกคน จ

500,000             - เฉพำะเจำะจง หจก.เทพเพ็ญวำนิสย์ หจก.เทพเพ็ญวำนิสย ์
วงเงินจดัจำ้ง 500,000.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 
179/2560 ลว. 

25/09/60

6  26/09/60  -จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ จ ำนวน 17 รำยกำร 92,950.00          - เฉพำะเจำะจง ร้ำนร่วมเจริญ ร้ำนร่วมเจริญ วงเงิน
จดัซ้ือ 92,200.- บำท

ใบส่ังซ้ือ 
40/2560ลว. 
26/09/60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ

ณ วนัที่ 5 ตุลาคม 2560



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือหรือ

จำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

7  29/09/60  - จำ้งพิมพ์คู่มือสิทธิคนพิกำร จ ำนวน 17,240 เล่ม 500,000             - เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์
จฬุำลงกรณ์รำช

วิทยำลัย

โรงพิมพ์จฬุำลงกรณ์รำช
วิทยำลัย วงเงินจดัจำ้ง 

499,960.-บำท

ใบส่ังจำ้ง 
180/2560 ลว. 

29/09/60

8

13 กย.60
จำ้งผลิตรำยงำนกำรด ำเนินงำน รอบ 3 ปี จ ำนวน 2,500 
เล่ม

200,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เทพเพ็ญวำนิสย์
หจก.เทพเพ็ญวำนิสย ์

วงเงินที่จดัจำ้ง 200,000
ใบส่ังจำ้ง 82/2560

9

15 กย.60
จำ้งจดัพิธีลงนำมบันทึก MOU กำรจดับริกำรสุนัขน ำทำง
ส ำหรับคนตำบอดในประเทศไทย ในวันที่ 11 กย.60

500,000.00       เฉพำะเจำะจง
บริษัท แอพ๊เวิลด์ 

คอร์เปอร์เรชั่น จ ำกดั

บริษัท แอพ๊เวิลด์ คอร์
เปอร์เรชั่น จ ำกดั วงเงินที่

จดัจำ้ง 495,945
ใบส่ังจำ้ง 83/2560

10

15 กย.60
จำ้งจดัพิธีลงนำมบันทึกขอ้ตกลงว่ำด้วยกำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ในวันที่ 18 กย.60

200,000.00       เฉพำะเจำะจง
บริษัท แอพ๊เวิลด์ 

คอร์เปอร์เรชั่น จ ำกดั

บริษัท แอพ๊เวิลด์ คอร์
เปอร์เรชั่น จ ำกดั วงเงินที่

จดัจำ้ง 121,177.50
ใบส่ังจำ้ง 85/2560

11

20 กย.60
จำ้งจดัพิมพ์แผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 จ ำนวน 20,000 เล่ม

500,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เทพเพ็ญวำนิสย์
หจก.เทพเพ็ญวำนิสย ์

วงเงินที่จดัจำ้ง 500,000
ใบส่ังจำ้ง 87/2560

12

20 กย.60
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบกำรประชุมฯ จ ำนวน 28 
รำยกำร

50,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง
ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน

ที่จดัซ้ือ 49,966.86
ใบส่ังซ้ือ 36/2560


