
ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

1  01/08/60  - จดัจำ้งท ำโล่ประกำศเกยีรติคุณ จ ำนวน 1 อนั              1,800   -  ตกลงรำคำ  - หจก. เทพเพ็ญวำนิส 
วงเงินจดัจำ้ง 1,800.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 133/2560
 ลว. 01/08/60

2  01/08/60  - จำ้งเหมำรถตู้ส ำหรับเจำ้หน้ำที่พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำน
ทำง เพื่อใช้เดินทำงไปรำชกำร จงัหวัดชลบุรี จ ำนวน 1 คัน 
ในวันที่ 4 สิงหำคม 2560

             1,800   -  ตกลงรำคำ  - นำยฉตัรชัย เนียมหอม 
วงเงินจดัจำ้ง 1,800.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 134/2560
 ลว. 01/08/60

3  01/08/60 จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับเติมพำหนะรถตู้
ปรับอำกำศจำ้งเหมำ จ ำนวน 1 คัน

             3,000   -  ตกลงรำคำ  -  -  -

4  02/08/60  - จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ก ำหนดทิศทำงเพิ่มมูลค่ำและสร้ำงพลังกำรท ำงำนให้
รองรับแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ ฉบับที่ 5
 พ.ศ. 2560 – 2564

40,000            - ตกลงรำคำ  - บริษัท บ้ำนดอทโฆษณำ 
จ ำกดั วงเงินจดัซ้ือ
305866.69 บำท

ใบส่ังซ้ือ 31/2560 
 02/08/60

5  02/08/60  - จำ้งรถเหมำรถบัสปรับอำกำศพร้อมค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
เพื่อใช้เดินทำงไปรำชกำรในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ก ำหนดทิศทำงเพิ่มมูลค่ำและสร้ำงพลังกำรท ำงำนให้
รองรับแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ ฉบับที่ 5
 พ.ศ. 2560 – 2564

90,000            - ตกลงรำคำ  - หจก อำรียะกจิ ทัวร์ 
วงเงิน 90,000.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 135/2560
 ลว. 02/08/60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ

ณ วนัที่ 5 กันยายน 2560



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

6  02/08/60  - จำ้งรถเหมำรถยนต์ตู้ส ำหรับเจำ้หน้ำที่พร้อมค่ำน้ ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อใช้เดินทำงไปรำชกำรในกำรจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรก ำหนดทิศทำงเพิ่มมูลค่ำและสร้ำงพลังกำร
ท ำงำนให้รองรับแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564

45,500            - ตกลงรำคำ  - หจก อำรียะกจิ ทัวร์ 
วงเงิน 45,500.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 136/2560
 ลว. 02/08/60

7  02/08/60  - จำ้งท ำเอกสำรในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนด
ทิศทำงเพิ่มมูลค่ำและสร้ำงพลังกำรท ำงำนให้รองรับ
แผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2560 – 2564

36,000            - ตกลงรำคำ  - บริษัท บ้ำน ดอท โฆษณำ
 จ ำกดั วงเงินจดัจำ้ง 

36,000.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 137/2560
 ลว. 02/08/60

8  02/08/60  - จำ้งท ำกระเป๋ำเอกสำรในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ก ำหนดทิศทำงเพิ่มมูลค่ำและสร้ำงพลังกำรท ำงำนให้
รองรับแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ ฉบับที่ 5
 พ.ศ. 2560 – 2564

36,000            - ตกลงรำคำ  - บริษัท บ้ำน ดอท โฆษณำ
 จ ำกดั วงเงิน 36,000.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 138/2560
 ลว. 02/08/60

9  02/08/60  - จำ้งถำ่ยเอกสำรในพื้นที่ (ร้ำนค้ำทั่วไป)
ในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนดทิศทำงเพิ่มมูลค่ำ
และสร้ำงพลังกำรท ำงำนให้รองรับแผนพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำรแห่งชำติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564

14,580            - ตกลงรำคำ  -  -  -  -

10  02/08/60  - จดัซ้ือของที่ระลึกในกำรศึกษำดูงำน (ร้ำนค้ำทั่วไป)
ในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนดทิศทำงเพิ่มมูลค่ำ
และสร้ำงพลังกำรท ำงำนให้รองรับแผนพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำรแห่งชำติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564

1,500              - ตกลงรำคำ  -  -  -  -



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

11  03/08/60  - จดัจำ้งท ำกระเป๋ำ เพื่อใช้ในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เร่ือง “แผนยทุธศำสตร์กำรพัฒนำบริกำรล่ำมภำษำมือ 
ฉบับที่ 2”

11,000             -  ตกลงรำคำ  - ร้ำนลีโอซ่ำ วงเงินจดัจำ้ง 
1,1000.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 139/2560
 ลว. 03/08/60

12  03/08/60  - จดัจำ้งท ำเอกสำร เพื่อใช้ในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เร่ือง “แผนยทุธศำสตร์กำรพัฒนำบริกำรล่ำมภำษำมือ 
ฉบับที่ 2”

5,500               -  ตกลงรำคำ  -  ร้ำนร่วมเจริญ วงเงินจดั
จำ้ง 5,500.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 140/2560
 ลว. 03/08/60

13  03/08/60  - จดัจำ้งพิมพ์ท ำเนียบอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำม
มัน่คงของมนุษยผู้์ปฏิบัติงำน ด้ำนคนพิกำร

24,000             -  ตกลงรำคำ  -  หจก. เทพเพ็ญวำนิส 
วงเงินจดัจำ้ง 24,000.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 141/2560
 ลว. 03/08/60

14  03/08/60  - จดัจำ้งเอกสำรยทุธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของ
มนุษย ์(อพม.)

34,290             -  ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต 
วงเงินจดัจำ้ง 34,290.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 142/2560
 ลว. 03/08/60

15  04/08/60  - จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง 
“แผนยทุธศำสตร์กำรพัฒนำบริกำรล่ำมภำษำมือ ฉบับที่ 2”

             5,000   -  ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
จดัซ้ือ 4994.76 บำท

ใบส่ังซ้ือ 32/2560 
 04/08/60

16  04/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม 
นำงสำวปุญภำ ผลศิริ ระหว่ำงวันที่ 8-31 สิงหำคม 2560

1,750              - ตกลงรำคำ นำงสำวปุญภำ ผลศิริ 
วงเงินจดัจำ้ง 1,750.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 143/2560
 ลว. 04/08/60

17  04/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม
นำงสำววิรงค์รอง บุญส ำเร็จ  ระหว่ำงวันที่ 8-31 สิงหำคม 
2560

1,750              - ตกลงรำคำ นำงสำววิรงค์รอง บุญ
ส ำเร็จ วงเงินจดัจำ้ง 

1,750.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 144/2560
 ลว. 04/08/60



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

18  04/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม 
นำงสำวสุดำรัตน์ แผลงเดช  ระหว่ำงวันที่ 8-31 สิงหำคม 
2560

1,750              - ตกลงรำคำ นำงสำวสุดำรัตน์ แผลง
เดช วงเงินจดัจำ้ง 1,750.-

 บำท

ใบส่ังจำ้ง 145/2560
 ลว. 04/08/60

19  04/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม 
นำงสำวนริศรำ ทำงโทน  ระหว่ำงวันที่ 8-31 สิงหำคม 
2560

1,750              - ตกลงรำคำ นำงสำวนริศรำ ทำงโทน 
วงเงินจดัจำ้ง 1,750.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 146/2560
 ลว. 04/08/60

20  04/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม
นำงสำวนฤณธร รอดทอง  ระหว่ำงวันที่ 8-31 สิงหำคม 
2560

1,750              - ตกลงรำคำ นำงสำวนฤณธร รอดทอง
 วงเงินจดัจำ้ง 1,750.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 147/2560
 ลว. 04/08/60

21  04/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม
นำงสำวธัญพร มัทวำนุกลู ระหว่ำงวันที่ 8-31 สิงหำคม 
2560

1,750              - ตกลงรำคำ นำงสำวธัญพร มัทวำนุกลู
 วงเงินจดัจำ้ง 1,750.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 148/2560
 ลว. 04/08/60

22  04/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม
นำยพิเชษฐิ ลีนุกลูชัย ระหว่ำงวันที่ 8-31 สิงหำคม 2560

1,750              - ตกลงรำคำ นำยพิเชษฐ์ ลีนุกลูชัย 
วงเงินจดัจำ้ง 1,750.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 149/2560
 ลว. 04/08/60

23  04/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม
นำงสำวชลลดำ  แกว้เปีย  ระหว่ำงวันที่ 8-31 สิงหำคม 
2560

1,750              - ตกลงรำคำ นำงสำวชลลดำ  แกว้เปีย
 วงเงินจดัจำ้ง 1,750.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 150/2560
 ลว. 04/08/60



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

24  08/08/60  - จำ้งเหมำรถตู้ เพื่อใช้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อใช้ในกำรจดั
อบรมเตรียมควำมพร้อม ส่งเสริมควำมรู้พัฒนำศักยภำพ
และทักษะด้ำนอำชีพให้คนพิกำร จ ำนวน 2 คร้ังๆ  ละ 1 
คัน ระหว่ำงวันที่ 9 - 12 สิงหำคม 2560 และระหว่ำงวันที่
 17 – 19 กนัยำยน 2560

14,400            - ตกลงรำคำ นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 14,400.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 151/2560
 ลว. 08/08/60

25  08/08/60  - จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อใช้เดินทำงไป
รำชกำรเพื่อใช้ในกำรจดัอบรมเตรียมควำมพร้อม ส่งเสริม
ควำมรู้พัฒนำศักยภำพและทักษะด้ำนอำชีพให้คนพิกำร 
จ ำนวน 2 คร้ังๆ  ละ 1 คัน ระหว่ำงวันที่ 9 - 12 สิงหำคม 
2560 และระหว่ำงวันที่ 17 – 19 กนัยำยน 2560

           14,000  - ตกลงรำคำ  -  -  -

26  10/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำว
ดำลัด โพธิ์พริก)

3,000              - ตกลงรำคำ นำงสำวดำลัด โพธิ์
พริก

นำงสำวดำลัด โพธิ์พริก 
วงเงินจดัจำ้ง 3,000.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 
151(1)/2560 ลว. 

10/08/60

27  10/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำยจรีศักด์ิ 
จนัทัย)

3,000              - ตกลงรำคำ นำยจรีศักด์ิ จนัทัย นำยจรีศักด์ิ จนัทัย ใบส่ังจำ้ง 
151(2)/2560 ลว. 

10/08/60

28  10/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำวรุ่ง
ทิพย ์หนูแกว้ ) วันที่ 11-20 กนัยำยน 2560

4,200              - ตกลงรำคำ นำงสำวรุ่งทิพย ์
หนูแกว้

นำงสำวรุ่งทิพย ์หนูแกว้ ใบส่ังจำ้ง 
151(3)/2560 ลว. 

10/08/60

29  10/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำว
พิชญดำ  คะเลรัมย ์) วันที่ 11-20 กนัยำยน 2560

4,200              - ตกลงรำคำ นำงสำวพิชญดำ  
คะเลรัมย์

นำงสำวพิชญดำ  คะเล
รัมย์

ใบส่ังจำ้ง 
151(4)/2560 ลว. 

10/08/60



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

30  10/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำยยงยทุธ 
กนัตังกลุ) วันที่ 11-20 กนัยำยน 2560

4,200              - ตกลงรำคำ นำยยงยทุธ กนัตัง
กลุ

นำยยงยทุธ กนัตังกลุ ใบส่ังจำ้ง 
151(5)/2560 ลว. 

10/08/60

31  10/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำว
เสำวลักษณ์ ตรีไทย)  วันที่ 11-20 กนัยำยน 2560

4,200              - ตกลงรำคำ นำงสำวเสำวลักษณ์
 ตรีไทย

นำงสำวเสำวลักษณ์ ตรี
ไทย

ใบส่ังจำ้ง 
151(6)/2560 ลว. 

10/08/60

32  10/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำว
เพชรไพลิน คล้ิงบัว) วันที่ 11-20 กนัยำยน 2560

4,200              - ตกลงรำคำ นำงสำวสุวภำ ยนืลิบ นำงสำวสุวภำ ยนืลิบ ใบส่ังจำ้ง 
151(7)/2560 ลว. 

10/08/60

33  10/08/60  - จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม (นำงสำวสุว
ภำ ยนืลิบ)  วันที่ 11-20 กนัยำยน 2560

4,200              - ตกลงรำคำ นำงสำวศันสนีย ์พัน
โท

นำงสำวศันสนีย ์พันโท ใบส่ังจำ้ง 
151(8)/2560 ลว. 

10/08/60

34  15/08/60  - จดัจำ้งท ำเอกสำรแบบประเมินตนเองมำตรฐำนองค์กร้
ดำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกำรแกค่นพิกำร 
จ ำนวน 619 เล่ม

           26,000  - ตกลงรำคำ  ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต  ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต 
วงเงินจดัจำ้ง 25,998.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 152/2560
 ลว. 15/08/60

35  16/08/60  - จำ้งจดัท ำกระเป๋ำใส่เอกสำร เพื่อใช้ในกำรจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเร่ือง “แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรปรับ
สภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยส ำหรับคนพิกำร”

           18,000 สส ตกลงรำคำ ร้ำนพรีเมียม เอก็ซ์
เพรส

ร้ำนพรีเมียม เอก็ซ์เพรส 
วงเงินจดัจำ้ง 18,000.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 153/2560
 ลว. 16/08/60



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

36  16/08/60  - จำ้งจดัท ำเอกกสำร เพื่อใช้ในกำรจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเร่ือง “แนวทำงกำร  ด ำเนินงำนกำรปรับ
สภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยส ำหรับคนพิกำร”

             7,200 สส ตกลงรำคำ ร้ำนร่วมเจริญ ร้ำนร่วมเจริญ วงเงินจดั
จำ้ง 7,200.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 154/2560
 ลว. 16/08/60

37  16/08/60  - จดัซ้ือวัสดุในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำรเร่ือง “แนว
ทำงกำรด ำเนินงำนกำรปรับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย
ส ำหรับคนพิกำร”

             7,200 สส ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
จดัซ้ือ 7161.51 บำท

ใบส่ังซ้ือ 33/2560 
ลว. 16/08/60

38  16/08/60 จำ้งเหมำรถตู้ส ำหรับเจำ้หน้ำที่พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง
 ใช้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำรเร่ือง    
“แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรปรับสภำพแวดล้อมที่อยู่
อำศัยส ำหรับคนพิกำร” จ ำนวน 1 คัน ระหว่ำงวันที่ 19 – 
22 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมบูติค ซิต้ี พัทยำ จงัหวัดชลบุรี

             7,200 สส ตกลงรำคำ นำยฉตัรชัย เนียม
หอม

นำยฉตัรชัย เนียมหอม 
วงเงินจดัจำ้ง 7,200.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 155/2560
 ลว. 16/08/60

39  16/08/60  - จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ใช้เดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำรเร่ือง  “แนวทำงกำร
ด ำเนินงำนกำรปรับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยส ำหรับคน
พิกำร” จ ำนวน 1 คัน ระหว่ำงวันที่ 19 – 22 สิงหำคม 
2560 ณ โรงแรมบูติค ซิต้ี พัทยำ จงัหวัดชลบุรี

             8,000 สส ตกลงรำคำ  -  -  -

40  16/08/60  - จดัจำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำร
เครือขำ่ยควำมร่วมมือระดับชุมชนเพื่อขบัเคล่ือนกำร
จดับริกำรศูนยบ์ริกำรคนพิกำร กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำง
วันที่ 7-8 กนัยำยน 2560

             9,000 ศบ ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต 
วงเงินจดัจำ้ง 9,000.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 156/2560
 ลว. 16/08/60



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

41  16/08/60  - จดัจำ้งท ำกระเป๋ำใส่เอกสำร เพื่อใช้ในกำรประชุมเชิง
ปฎิบัติกำรเครือขำ่ยควำมร่วมมือระดับชุมชนเพื่อ
ขบัเคล่ือนกำรจดับริกำรศูนยบ์ริกำรคนพิกำร 
กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงวันที่ 7-8 กนัยำยน 2560

           10,800 ศบ ตกลงรำคำ ร้ำนพรีเมีย่ม เอก็ซ์
เพรส

ร้ำนพรีเมีย่ม เอก็ซ์เพรส 
วงเงินจดัจำ้ง 10,800.-

บำท

ใบส่ังจำ้ง 157/2560
 ลว. 16/08/60

42  16/08/60  - จดัซ้ือวัสดุในกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรเครือขำ่ยควำม
ร่วมมือระดับชุมชนเพื่อขบัเคล่ือนกำรจดับริกำร
ศูนยบ์ริกำรคนพิกำร กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงวันที่ 7-8 
กนัยำยน 2560

             3,000 ศบ ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
จดัซ้ือ 2,985.30 บำท

ใบส่ังซ้ือ 34/2560 
ลว. 16/08/60

43  16/08/60  - จดัจำ้งเหมำรถบัสปรับอำกำศพร้อมน้ ำมันเชื้อเพลิง เพื่อ
ใช้เดินทำงไปรำชกำรในกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรเครือขำ่ย
ควำมร่วมมือระดับชุมชนเพื่อขบัเคล่ือนกำรจดับริกำร
ศูนยบ์ริกำรคนพิกำร กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงวันที่ 7-8 
กนัยำยน 2560

           48,000 ศบ ตกลงรำคำ นำยปริญญำ เรือง
จำบ

นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 48,000.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 158/2560
 ลว. 16/08/60

44  16/08/60  - จดัจำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศ เพื่อใช้เดินทำงไปรำชกำร
ในกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรเครือขำ่ยควำมร่วมมือระดับ
ชุมชนเพื่อขบัเคล่ือนกำรจดับริกำรศูนยบ์ริกำรคนพิกำร 
กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงวันที่ 7-8 กนัยำยน 2560

             3,600 ศบ ตกลงรำคำ นำยปริญญำ เรือง
จำบ

นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 3,600.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 159/2560
 ลว. 16/08/60

45  16/08/60  - จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับเติมรถตู้จำ้ง
เหมำ  เพื่อใช้เดินทำงไปรำชกำรในกำรประชุมเชิงปฎิบัติ
กำรเครือขำ่ยควำมร่วมมือระดับชุมชนเพื่อขบัเคล่ือนกำร
จดับริกำรศูนยบ์ริกำรคนพิกำร กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำง
วันที่ 7-8 กนัยำยน 2560

             3,000 ศบ ตกลงรำคำ  -  -  -



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

46  17/08/60  - จดัซ้ือวัสดุในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “แนวทำงกำร
ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำร”

4,000             ศบ. ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
จดัซ้ือ 3,936.53 บำท

ใบส่ังซ้ือ 35/2560 
ลว. 17/08/60

47  17/08/60  - จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “แนว
ทำงกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร”

2,200             ศบ. ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต 
วงเงินจดัจำ้ง 2,200.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 162/2560
 ลว. 17/08/60

48  17/08/60  -จำ้งท ำท ำเนียบองค์กรที่ได้รับรองมำตรฐำนองค์กรด้ำน
คนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกำรแกค่นพิกำร ประจ ำปี
 2552-2560

54,900           สอ ตกลงรำคำ หจก เทพเพ็ญวำ
นิสย์

หจก เทพเพ็ญวำนิสย ์
วงเงินจดัจำ้ง 54,800.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 163/2560
 ลว. 17/08/60

49  17/08/60  - จำ้งเหมำรถตู้ในพื้นที่พร้อมน้ ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้
เดินทำงไปรำชกำรจงัหวัดนครศรีธรรมรำช เพื่อประชุม
ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนอำชีพของคนพิกำร และนิเทศกำรด ำเนินงำนของ
ศูนยฯ์ จ ำนำน 1 คัน ในระหว่ำงวันที่ 24 – 26 สิงหำคม 
2560

21,000           สศ ตกลงรำคำ  นำยโสภะณำ มำศ
ทอง

 นำยโสภะณำ มำศทอง 
วงเงินจดัจำ้ง 21,000.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 164/2560
 ลว. 17/08/60

50  18/08/60  -จำ้งเหมำรถตู้ส ำหรับเจำ้หน้ำที่พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำน
ทำงพิเศษ เพื่อใช้เดินทำงไปรำชกำรในกำรจดัอบรมเร่ือง 
“กำรให้บริกำรและช่วยเหลือคนพิกำรในแต่ละประเภท” 
จ ำนวน 1 คัน ระหว่ำงวันที่ 29 สิงหำคม – 1 กนัยำยน 
2560

7,200             สส ตกลงรำคำ นำยฉตัรชัย เนียม
หอม

นำยฉตัรชัย เนียมหอม 
วงเงินจดัจำ้ง 7,200.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 165/2560
 ลว. 18/08/60

51  18/08/60 จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับเติมรถตู้ปรับ
อำกำศจำ้งเหมำ จ ำนวน 1  คัน ระหว่ำงวันที่ 29 สิงหำคม
 – 1 กนัยำยน 2560

2,000             สส ตกลงรำคำ  -  -



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

52  18/08/60 จดัซ้ือวัสดุในกำรจดัอบรมเร่ือง “กำรให้บริกำรและ
ช่วยเหลือคนพิกำรในแต่ละ  ประเภท” ระหว่ำงวันที่ 29 
สิงหำคม – 1 กนัยำยน 2560

6,000             สส ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
 5,959.90 บำท

ใบส่ังซ้ือ 36/2560
ลว. 18/08/60

53  18/08/60 จดัซ้ือวัสดุในกำรประชำเชิงปฎิบัติกำร "กำรถอดบทเรียน
กำรด ำเนินงำนผู้ปฎิบัติงำนให้ควำมช่วยเหลือคนพิกำร 
Case Manage (CM) และกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรในเขตพื้นที่ 2560

4,850             ศบ ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
 4,728.33 บำท

ใบส่ังซ้ือ 37/2560
ลว. 18/08/60

54  18/08/60 จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำร "กำร
ถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนผู้ปฎิบัติงำนให้ควำมช่วยเหลือ
คนพิกำร Case Manage (CM) และกำรศึกษำดูงำนด้ำน
กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรในเขตพื้นที่ 
2560

3,150             ศบ ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต 
วงเงินจดัจำ้ง 3,150- บำท

ใบส่ังจำ้ง 166/2560
 ลว. 18/08/60

55  18/08/60 จำ้งท ำกระเป๋ำใส่เอกสำร เพื่อใช้ในกำรประชุมเชิงปฎิบัติ
กำร "กำรถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนผู้ปฎิบัติงำนให้ควำม
ช่วยเหลือคนพิกำร Case Manage (CM) และกำรศึกษำดู
งำนด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรใน
เขตพื้นที่ 2560

22,000           ศบ ตกลงรำคำ ร้ำนพรีเมียม เอก็ซ์
เพรส

ร้ำนพรีเมียม เอก็ซ์เพรส 
วงเงินจดัจำ้ง 22,000.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 167/2560
 ลว. 18/08/60

56  18/08/60  - จดัจำ้งท ำกระเป๋ำ เพื่อใช้ในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เร่ือง “ประชำพิจำรณ์แผนยทุธศำสตร์กำรพัฒนำบริกำร
ล่ำมภำษำมือ ฉบับที่ 2”

18,000           สส ตกลงรำคำ  ร้ำนลีโอซ่ำ  ร้ำนลีโอซ่ำ วงเงินจดัจำ้ง
 18,000.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 168/2560
 ลว. 18/08/60

57  18/08/60  - จดัจำ้งท ำเอกสำร เพื่อใช้ในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เร่ือง “ประชำพิจำรณ์แผนยทุธศำสตร์กำรพัฒนำบริกำร
ล่ำมภำษำมือ ฉบับที่ 2”

9,000             สส ตกลงรำคำ  ร้ำนร่วมเจริญ  ร้ำนร่วมเจริญ  วงเงินจดั
จำ้ง 9,000.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 169/2560
 ลว. 18/08/60



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

58  18/08/60  - จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง 
“ประชำพิจำรณ์แผนยทุธศำสตร์กำรพัฒนำบริกำรล่ำม
ภำษำมือ ฉบับที่ 2”

             9,000  สส ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
 8,191.37 บำท

ใบส่ังซ้ือ 38/2560
ลว. 16/08/60

59  18/08/60  - จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศ เพื่อใช้ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรจงัหวัดนครพนมและจงัหวัดขอนแกน่จ ำนวน 1 คัน

5,400             ศบ ตกลงรำคำ นำยปริญญำ เรือง
จำบ

นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 5,400.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 170/2560
 ลว. 18/08/60

60  18/08/60  - จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับเติมพำหนะรถ
ตู้ปรับอำกำศจำ้งเหมำ จ ำนวน 1 คัน

7,000             ศบ ตกลงรำคำ  -  -  -  -

61  21/08/60  - จำ้งจดัท ำเอกสำรในกำรจดัอบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้ช่วย
คนพิกำร ตำมหลักสูตรผู้ช่วยคนพิกำรระดับพื้นฐำน พ.ศ. 
2555 ภำคทฤษฎี ประจ ำปี 2560

6,500             สส ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต 
วงเงินจดัจำ้ง 6,500.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 171/2560
 ลว. 22/08/60

62  21/08/60  - จดัซ้ือวัสดุในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้ช่วยคนพิกำร 
ตำมหลักสูตรผู้ช่วยคนพิกำรระดับพื้นฐำน พ.ศ. 2555 
ภำคทฤษฎี ประจ ำปี 2560

3,200             สส ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
จดัซ้ือ 3,176.83 บำท

ใบส่ังซ้ือ 39/2560
ลว. 22/08/60

63  21/08/60  - จดัท ำกระเป๋ำใส่เอกสำรในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ผู้ช่วยคนพิกำร ตำมหลักสูตรช่วย   ภำคทฤษฎี ประจ ำปี 
2560 จ ำนวน 50 ใบ โดยวิธีจดัท ำเอง

7,500             สส ตกลงรำคำ ศูนยส่์งเสริมคน
พิกำรโรงงำนปีคน

พิกำรสำกล

ศูนยส่์งเสริมคนพิกำร
โรงงำนปีคนพิกำรสำกล 
วเงินจดัท ำ 7,500.- บำท

ใบส่ังงำน 06/2560 
ลว. 22/08/60

64  21/08/60  - จดัจำ้งตกแต่สถำนที่พร้อมอปุกรณ์ในกำรประชุมเชิง
ปฎิบัติกำรกำรส่งเสริมกำรจดับริกำรและกำรเขำ้ถงึสิทธิคน
พิกำรของศูนยบ์ริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนคร 
(ลำดกระบัง)

70,000           ศบ. ตกลงรำคำ บริษัทเจ พี วัน 
คอนซัลแทนท์ จ ำกดั

บริษัทเจ พี วัน คอนซัล
แทนท์ จ ำกดั วงเงินจดั

จำ้ง 69,978.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 172/2560
 ลว. 22/08/60



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

65  22/08/60  - จดัจำ้งท ำเอกสำรประกอบเล่ม ในกำรประชุมเชิงปฎิบัติ
กำรก ำหนดทิศทำงและกำรวำงแผนอตัรำก ำลัง 
(Manpower Planning) จ ำนวน 2 รุ่น

12,300           บท ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต 
วงเงินจดัจำ้ง 12,300.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 173/2560
 ลว. 22/08/60

66  22/08/60  - จดัจำ้งท ำกระเป๋ำใส่เอกสำรในกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำร
ก ำหนดทิศทำงและกำรวำงแผนอตัรำก ำลัง (Manpower 
Planning) จ ำนวน 2 รุ่น

8,100             บท ตกลงรำคำ  ร้ำนลีโอซ่ำ  ร้ำนลีโอซ่ำ วงเงินจดัจำ้ง
 8,100.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 174/2560
 ลว. 22/08/60

67  22/08/60  - จดัซ้ือวัสดุในกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรก ำหนดทิศทำง
และกำรวำงแผนอตัรำก ำลัง (Manpower Planning) 
จ ำนวน 2 รุ่น

5,400             บท ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
จดัซ้ือ 12,021.45 บำท

ใบส่ังซ้ือ 40/2560
ลว. 22/08/60

68  22/08/60  - จดัท ำโล่ประกำศเกยีรติคุณ จ ำนวน 7 อนั 12,600           สศ ตกลงรำคำ หจก. เทพเพ็ญวำ
นิชส

หจก. เทพเพ็ญวำนิชส 
วงเงินจดัจำ้ง 12,600.- 

บำท

ใบส่ังจำ้ง 175/2560
 ลว. 22/08/60

69  22/08/60  - จดัจำ้งแปลเอกสำรรำชกำร 2 ภำษำ งำนกำรจดับริกำร
ผู้ช่วยคนพิกำร จ ำนวน 2 รำยกำร

6,138             สส ตกลงรำคำ  นำงจริฎ์ฐ์ วชิรเสรี
ชัย

 นำงจริฎ์ฐ์ วชิรเสรีชัย 
วงเงินจดัจำ้ง 6,138.- บำท

ใบส่ังจำ้ง 176/2560
 ลว. 22/08/60

70

1 สค.60
จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศในพื้นที่พร้อมน้ ำมันเชื้อเพลิงใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรจงัหวัดเชียงรำย จ ำนวน 1 คัน 
ระหว่ำงวันที่ 1-3 สค.60

10,800.00       ตกลงรำคำ นำยนภดล เดชบุญ
นำยนภดล เดชบุญวงเงิน

ที่จดัจำ้ง 10,800.-
ใบส่ังจำ้ง 61/2560

71

1 สค.60
จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศฯ ในวันที่ 6-9 สค.60 ณ โรงแรม
เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ กทม

66,000.00       ตกลงรำคำ
นำยชำญวิทย ์รอด

บวบ
นำยชำญวิทย ์รอดบวบ 
วงเงินที่จดัจำ้ง 66,000

ใบส่ังจำ้ง 62/2560



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

72

2 สค.60 จำ้งท ำเอกสำรฯ จ ำนวน 1 งำน 10,000.00       ตกลงรำคำ
หจก.เทพเพ็ญวำ

นิสย์
หจก.เทพเพ็ญวำนิสย ์
วงเงินที่จดัจำ้ง 10,000

ใบส่ังจำ้ง 63/2560

73

3 สค.60
จำ้งตกแต่งสถำนที่ในกำรสมมนำระดับอำเซียนฯ ณ 
โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ กทม

49,699.40       ตกลงรำคำ
บริษัท โฟร์เซเว่น

ทีน โปรดักชั่น จ ำกดั

บริษัท โฟร์เซเว่นทีน โปร
ดักชั่น จ ำกดั วงเงินที่จดั

จำ้ง 50,000
ใบส่ังจำ้ง 64/2560

74

 4 สค.60 จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศฯ จ ำนวน 2 คร้ัง 18,000.00       ตกลงรำคำ
ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั 

อำรียะกจิ ทัวร์

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั อำรียะ
กจิ ทัวร์ วงเงินที่จดัจำ้ง 

18,000
ใบส่ังจำ้ง 65/2560

75

 4 สค.60
จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศฯ ในพื้นที่ศรีษะเกษ ในระหว่ำง
วันที่ 7-9 สค.60

10,800.00       ตกลงรำคำ นำยสวัสด์ิ นนทไสย
นำยสวัสด์ิ นนทไสย 

วงเงินที่จดัจำ้ง 10,800
ใบส่ังจำ้ง 66/2560

76

 10 สค.60
จำ้งรวบรวมขอ้มูลและจดัท ำรำยงำน คร้ังที่ ระหว่ำงวันที่ 
6-9 สค.60

50,000.00       ตกลงรำคำ
บ. ไนส์คอร์ป เอส.ดี

 จ ำกดั

บ. ไนส์คอร์ป เอส.ดี 
จ ำกดั วงเงินที่จดัจำ้ง 

50,000
ใบส่ังจำ้ง 67/2560

77

 10 สค.60 จดัจำ้งท ำกระเป๋ำฯ จ ำนวน 80 ใบ 8,000.00         ตกลงรำคำ
ร้ำนพรีเมีย่ม เอก็ซ์

เพรส
ร้ำนพรีเมีย่ม เอก็ซ์เพรส 
วงเงินที่จดัจำ้ง 8,000

ใบส่ังจำ้ง 68/2560

78

 11 สค.60 จำ้งท ำเอกสำรฯ จ ำนวน 26 เล่ม 3,900.00         ตกลงรำคำ กจิเจริญกำรค้ำ
กจิเจริญกำรค้ำ วงเงินที่

จดัจำ้ง 3,900
ใบส่ังจำ้ง 69/2560



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

79

 18 สค.60 จำ้งเหมำรถตู้ฯ ระหว่ำงวันที่ 20-21 สค.60 3,600.00         ตกลงรำคำ
นำยชำญวิทย ์รอด

บวบ
นำยชำญวิทย ์รอดบวบ 
วงเงินที่จดัจำ้ง 3,600

ใบส่ังจำ้ง 70/2560

80

 21 สค.60 จดัจำ้งท ำกระเป๋ำฯ จ ำนวน 80 ใบ 24,000.00       ตกลงรำคำ ร้ำนคุณแอม
ร้ำนคุณแอม วงเงินที่จดั

จำ้ง 24,000
ใบส่ังจำ้ง 71/2560

81

 21 สค.60 จำ้งเหมำรถตู้ฯ ระหว่ำงวันที่ 9-10 กย.60 46,800.00       ตกลงรำคำ
นำยชำญวิทย ์รอด

บวบ
นำยชำญวิทย ์รอดบวบ 
วงเงินที่จดัจำ้ง 46,800

ใบส่ังจำ้ง 72/2560

82

 21 สค.60 จำ้งเหมำรถตู้ฯ ระหว่ำงวันที่ 20-21 สค.60 10,800.00       ตกลงรำคำ นำยวรฉตัร ขนัแขง็
นำยวรฉตัร ขนัแขง็ 

วงเงินที่จดัจำ้ง 10,800
ใบส่ังจำ้ง 73/2560

83

22 สค.60 จำ้งเหมำรถตู้ฯ ระหว่ำงวันที่ 28-30 สค.60 10,800.00       ตกลงรำคำ นำยสมชำย ไกแ่กว้
นำยสมชำย ไกแ่กว้ 

วงเงินที่จดัจำ้ง 10,800
ใบส่ังจำ้ง 74/2560

84

22 สค.60 จำ้งท ำกระเป๋ำฯ 22,000.00       ตกลงรำคำ กจิเจริญกำรค้ำ
กจิเจริญกำรค้ำ วงเงินที่

จดัจำ้ง 22,000
ใบส่ังจำ้ง 75/2560

85

22 สค.60 จำ้งท ำเอกสำรในกำรประชุมฯ 16,500.00       ตกลงรำคำ กจิเจริญกำรค้ำ
กจิเจริญกำรค้ำ วงเงินที่

จดัจำ้ง 16,500
ใบส่ังจำ้ง 76/2560



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

86

22 สค.60 จำ้งเหมำรถตู้ฯ ระหว่ำงวันที่ 31 สค- 3 กย.60 7,200.00         ตกลงรำคำ
นำยปริญญำ เรือง

จำบ
นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินที่จดัจำ้ง 7,200

ใบส่ังจำ้ง 77/2560

87

22 สค.60 จำ้งเหมำรถตู้ฯ ระหว่ำงวันที่ 21-25 กย.60 9,000.00         ตกลงรำคำ
นำยปริญญำ เรือง

จำบ
นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินที่จดัจำ้ง 9,000

ใบส่ังจำ้ง 78/2560

88

22 สค.60 จำ้งเหมำรถตู้ฯ ระหว่ำงวันที่ 26-30 กย.60 9,000.00         ตกลงรำคำ
นำยปริญญำ เรือง

จำบ
นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินที่จดัจำ้ง 9,000

ใบส่ังจำ้ง 79/2560

89

22 สค.60 จำ้งเหมำรถตู้ฯ ระหว่ำงวันที่ 4-5 กย.60 3,600.00         ตกลงรำคำ
นำยชำญวิทย ์รอด

บวบ
นำยชำญวิทย ์รอดบวบ 
วงเงินที่จดัจำ้ง 3,600

ใบส่ังจำ้ง 80/2560

90

22 สค.60 จำ้งท ำเอกสำร จ ำนวน 26 เล่ม 2,000.00         ตกลงรำคำ กจิเจริญกำรค้ำ
กจิเจริญกำรค้ำ วงเงินที่

จดัจำ้ง 1,999.92
ใบส่ังจำ้ง 81/2560

91

2 สค.60 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบกำรประชุมฯ จ ำนวน 6 รำยกำร 10,000.00       ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง
ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน

ที่จดัซ้ือ 9,753.05
ใบส่ังซ้ือ 27/2560

92

2 สค.60 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบกำรประชุมฯ จ ำนวน 6 รำยกำร 10,000.00       ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง
ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน

ที่จดัซ้ือ 7,206.45
ใบส่ังซ้ือ 28/2560



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

93

2 สค.60 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบกำรประชุมฯ จ ำนวน 4 รำยกำร 20,000.00       ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง
ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน

ที่จดัซ้ือ 19,966.20
ใบส่ังซ้ือ 229/2560

94

4 สค.60 เช่ำเคร่ืองล่ำมเพื่อใช้ในกำรสัมมนำฯ 14,000.00       ตกลงรำคำ
บ.เรียลไทม์ คอมมู

นิเคชั่น จ ำกดั

บ.เรียลไทม์ คอมมูนิเคชั่น
 จ ำกดั วงเงินที่จดัซ้ือ 

14,000
ใบส่ังซ้ือ 30/2560

95

15 สค.60 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบกำรประชุมฯ จ ำนวน 6 รำยกำร 8,000.00         ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง
ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน

ที่จดัซ้ือ 7,971.50
ใบส่ังซ้ือ 31/2560

96

18 สค.60 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯ จ ำนวน 23 รำยกำร 86,000.00       ตกลงรำคำ
บริษัท ตำกอรุณสิน

 จ ำกดั
บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกดั
 วงเงินที่จดัซ้ือ 85,999.11

ใบส่ังซ้ือ 32/2560

97

21 สค.60 เช่ำห้องประชุม ในวันที่ 10 กย.60 ณ ชลบุรี 5,000.00         ตกลงรำคำ
แซนดำเลย ์รีสอร์ท

 พัทยำ
แซนดำเลย ์รีสอร์ท 

พัทยำวงเงินที่จดัซ้ือ 5,000
ใบส่ังซ้ือ 33/2560

98

21 สค.60
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบกำรประชุมฯ จ ำนวน 16 
รำยกำร

20,000.00       ตกลงรำคำ
บริษัท ตำกอรุณสิน

 จ ำกดั
บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกดั
 วงเงินที่จดัซ้ือ 19,999.37

ใบส่ังซ้ือ 34/2560

99

22 สค.60
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบกำรประชุมฯ จ ำนวน 12 
รำยกำร

20,000.00       ตกลงรำคำ กจิเจริญกำรค้ำ
กจิเจริญกำรค้ำ วงเงินที่

จดัซ้ือ 19,992.95
ใบส่ังงำน 35/2560



ล ำดับที่

วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่หรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

100

2 สค.60
จดัท ำกระเป๋ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ
จ ำนวน 145 ใบ

11,600.00       วิธีจดัท ำเอง
ศูนยพ์ัฒนำอำชีพ

คนพิกำร
ศูนยพ์ัฒนำอำชีพคนพิกำร
 วงเงินที่ส่ังงำน 11,600

ใบส่ังงำน 14/2560

101

2 สค.60
จดัท ำกระเป๋ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ
จ ำนวน 165 ใบ

13,200.00       วิธีจดัท ำเอง
ศูนยพ์ัฒนำอำชีพ

คนพิกำร
ศูนยพ์ัฒนำอำชีพคนพิกำร
 วงเงินที่ส่ังงำน 13,200

ใบส่ังงำน 15/2560

102

3 สค.60
จดัท ำกระเป๋ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ
จ ำนวน 60 ใบ

12,000.00       วิธีจดัท ำเอง
ศูนยพ์ัฒนำอำชีพ

คนพิกำร
ศูนยพ์ัฒนำอำชีพคนพิกำร
 วงเงินที่ส่ังงำน 12,000

ใบส่ังงำน 16/2560

103

3 สค.60 จดัซ้ือของที่ระลึก จ ำนวน 10 ชิ้น 15,000.00       วิธีจดัท ำเอง
ศูนยพ์ัฒนำอำชีพ

คนพิกำร
ศูนยพ์ัฒนำอำชีพคนพิกำร
 วงเงินที่ส่ังงำน 15,000

ใบส่ังงำน 17/2560


