
ล ำ  วงเงิน รำยช่ือ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี หมำย
ดับ วันท่ี งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจ้ำง  ท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำ  และ คัดเลือก ของสัญญำหรือข้อตกลง เหตุ

ท่ี  ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 1 พค. 65 ส่ังซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ประจ ำเดือน     5,000.00 5,000.00      โดยวีธี หจก.ดำวศิริธิดำ หจก.ดำวศิริธิดำ มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 057/2565 

พฤษภำคม 2565 เฉพำะเจำะจง 5,000.00         5,000.00             ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 1 พฤษภำคม 2565
และรำคำเหมำะสม

2 3 พค. 65 ส่ังซ้ือวัสดุกำรเกษตร     1,925.00 1,925.00      โดยวีธี ร้ำนต้ังง่วนหมงเก้ำ ร้ำนต้ังง่วนหมงเก้ำ มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 058/2565 

(ส ำหรับเคร่ืองตัดหญ้ำ) 3 รำยกำร เฉพำะเจำะจง พัฒนำ พัฒนำ ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 3 พฤษภำคม 2565
1,952.00         1,952.00             และรำคำเหมำะสม

3 3 พค. 65 ส่ังจ้ำงท ำป้ำยพำสวูด ส ำหรับคนพิกำร     4,000.00 4,000.00      โดยวีธี หจก.รวมศิลป์ หจก.รวมศิลป์ มีคุณสมบัติ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 059/2565 

ขนำด 30 x 45 เมตร เฉพำะเจำะจง กำรป้ำย กำรป้ำย ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 3 พฤษภำคม 2565

จ ำนวน 16 ป้ำย 4,000.00         4,000.00             และรำคำเหมำะสม

4 3 พค. 65 ส่ังซ้ือธงชำติไทย และฑงตรำสัญลักษณ์     2,640.00 2,640.00      โดยวีธี ร้ำน เจ.เอส.เอ็น ร้ำน เจ.เอส.เอ็น มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 060/2565 

วปร. จ ำนวน 4 โหล เฉพำะเจำะจง หนองคำย หนองคำย ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 3 พฤษภำคม 2565
2,640.00                      2,640.00 และรำคำเหมำะสม

5 9 พค. 65 ส่ังซ้ือวัสดุส ำนักงำน รวม 10 รำยกำร   21,488.00 21,488.00    โดยวีธี ร้ำน เจ.เอส.เอ็น ร้ำน เจ.เอส.เอ็น มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 061/2565 
เฉพำะเจำะจง หนองคำย หนองคำย ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 9 พฤษภำคม 2565

21,488.00       21,488.00           และรำคำเหมำะสม
6 12 พค. 65 ส่ังซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย   10,752.00 10,752.00    โดยวีธี ศูนย์กีฬำ พีพี ศูนย์กีฬำ พีพี มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 062/2565 

ผู้รับกำรฝึกอำชีพ (รองเท้ำ+ถุงเท้ำ) เฉพำะเจำะจง หนองคำย หนองคำย ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 12 พฤษภำคม 2565

10,752.00       10,752.00           และรำคำเหมำะสม
7 12 พค. 65 ส่ังซ้ือวัสดุประเภทอำหำร ประจ ำ   24,624.00 24,624.00    โดยวีธี นำงสำธินี สมสำร์ นำงสำธินี สมสำร์ มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 063/2565 

วันท่ี 16-31 พฤษภำคม 2565 เฉพำะเจำะจง 24,624.00       24,624.00           ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 12 พฤษภำคม 2565

และรำคำเหมำะสม
8 20 พค.65 ส่ังจ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คสภำพ     3,185.41 3,185.41      โดยวีธี บริษัท มิตซูเจียง บริษัท มิตซูเจียง มีคุณสมบัติ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 064/2565 

และเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ เฉพำะเจำะจง หนองคำย หนองคำย ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 20 พฤษภำคม 2565
ทะเบียน กข 9475 หนองคำย 3,185.41         3185.41 และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕



ล ำดับ วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

และ
เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก ของสัญญำหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

5,457 บาท 5,457 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจท 

คอมพิวเตอร์ แอนด์ 

คอมมูนิเคชัน จ ากัด

บริษัท เจท 

คอมพิวเตอร์ แอนด์ 

คอมมูนิเคชัน จ ากัด

5,457 บาท 5,457 บาท

24,663.50  บาท 24,663.50  บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน 

เทคโนโลยี ซิสเท็น 

บริษัท กรีน 

เทคโนโลยี ซิสเท็น 

24,663.50  บาท 24,663.50  บาท

36,000  บาท 36,000  บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ธนิย 2551 ร้าน ธนิย 2551

36,000  บาท 36,000  บาท

6,323.70  บาท 6,323.70  บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. น รุ่งทรัพย์   เท

รดด้ิง จ ากัด

หจก. น รุ่งทรัพย์   เท

รดด้ิง จ ากัด

6,323.70  บาท 6,323.70  บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

ศูนย์ส่งเสริมอำชีพคนพิกำร (โรงงำนปีคนพิกำรสำกล)

เดือน พฤษภำคม  2565

หมำยเหตุ

1 29 เม.ย. 65 ขออนุมัติจ้างซ่อมอุปกรณ์กล้องวงจรปิด 

จ านวน 1 งาน มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 

30/2565 ลงวันท่ี

 29 เม.ย. 65

3 5 พ.ค. 65  ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุทางการแพยท์ จ านวน

 300ชุด (ชุดตรวจโควิต)
มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 

32/2565 ลงวันท่ี

 5 พ.ค. 65

2 2 พ.ค. 65  ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 

8 รายการ หมึกปร้ึนเตอร์
มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 

31/2565 ลงวันท่ี

 2 พ.ค. 65

4 5 พ.ค. 65 ขออนุมัติจ้างฉีดพ่นฆ่าเช้ือโควิด 19 อาคาร

เรือนนอน ชาย - หญิง

มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีก าหนดและ

ราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 

33/2565 ลงวันท่ี

 5 พ.ค. 65



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 29 เม.ย.65 จัดจ้างท าป้ายไวนิลวันฉัตรมงคล      1,200.00       1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปักษ์ศิลป์ โฆษณา  
1,200.-บาท

ร้านปักษ์ศิลป์ โฆษณา 
1,200.-บาท

มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
38/2565 ลว. 29 

เม.ย.2565

2 3 พ.ค. 65 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง ปจด.เม.ย.65    14,750.88     14,750.88 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หทัยชนกปิโตรเลียม 
14,750.88 บาท

หจก.หทัยชนกปิโตรเลียม 
14,750.88 บาท

มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
39/2565 ลว. 3 พ.ค.

2565

3 18 พ.ค.65 ค่าบริการจ้างเหมาเก็บขยะ         250.00         250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อบต.กลาย 250.-บาท อบต.กลาย 250.-บาท มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
40/2565 ลว. 18 

พ.ค.2565

4 18 พ.ค.65 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง         795.00 795.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นานาวัสดุภัณฑ์ 
(1993) จ ากัด 795.-บาท

บริษัท นานาวัสดุภัณฑ์ 
(1993) จ ากัด 795.-บาท

มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
41/2565 ลว. 18 

พ.ค.2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช

เดือน พฤษภำคม 2565



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

5 18 พ.ค.65 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์      2,650.00 2,650.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 
2,650.-บาท

ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์
 2,650.-บาท

มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
42/2565 ลว. 18 

พ.ค.2565

6 19 พ.ค.65 จัดจ้างท าสต๊ิกเกอร์โครงการออก
หน่วยเคล่ือนท่ี

        500.00         500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปักษ์ศิลป์ โฆษณา 
500.-บาท

ร้านปักษ์ศิลป์ โฆษณา 
500.-บาท

มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
43/2565 ลว. 18 

พ.ค. 2565

7 19 พ.ค.65 จัดจ้างท าป้ายไวนิลวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

     1,053.00       1,053.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปักษ์ศิลป์ โฆษณา 
1,053.-บาท

ร้านปักษ์ศิลป์ โฆษณา 
1,053.-บาท

มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
44/2565 ลว. 19 

พ.ค.2565

8 19 พ.ค.65 จัดซ้ือวัสดุโครงการออกหน่วย
เคล่ือนท่ี

        540.00         540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุ๊กเคร่ืองครัว      
540.-บาท

ร้านกุ๊กเคร่ืองครัว      
540.-บาท

มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
45/2565 ลว. 19 

พ.ค.2565

9 19 พ.ค.65 จัดซ้ือวัสดุโครงการออกหน่วย
เคล่ือนท่ี

        990.00         990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธัญญ์ชนันการค้า 990.-
บาท

ร้านธัญญ์ชนันการค้า 
990.-บาท

มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
46/2565 ลว. 19 

พ.ค. 2565



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

10 19 พ.ค.65 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      3,075.00 3,075.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ.เอส.การไฟฟ้า 
3,075.-บาท

ร้านเอ.เอส.การไฟฟ้า 
3,075.-บาท

มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
47/2565 ลว.19 

พ.ค.2565

11 19 พ.ค.65 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง      4,547.00       4,547.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นานาวัสดุภัณฑ์ 
(1993) จ ากัด 4,547.-บาท

บริษัท นานาวัสดุภัณฑ์ 
(1993) จ ากัด 4,547.-
บาท

มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
48/2565 ลว. 19 

พ.ค.2565



ล ำ

ดับ

ท่ี

วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำย

เหตุ

1 30-เม.ย.-65 จัดซ้ือวัสดุอาหารฯ ระหว่างวันท่ี 

1-15 พฤษภาคม 2565

34,200.00  34,200.00  โดยวิธี 

e-bidding

หจก.เจริญทิพย์การค้า 

เสนอราคา 34,200.-บาท

หจก.เจริญทิพย์การค้า 

เสนอราคา 34,200.-บาท

 มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคถูกต้องและมีผู้เสนอราคา

เพียงรายเดียว

ใบส่ังซ้ือ 31/2565     

ลงวันท่ี 30 เม.ย. 2565

2 13-พ.ค.-65 จัดซ้ือวัสดุอาหาร ฯระหว่างวันท่ี 

16-31 พฤษภาคม 2565

35,180.00  35,180.00  โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

หจก.เจริญทิพย์การค้า 

เสนอราคา 35,180.-บาท

หจก.เจริญทิพย์การค้า 

เสนอราคา 35,180.-บาท

 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ 32/2565     

ลงวันท่ี 13 พ.ค. 2565

3 19-พ.ค.-65 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 6,900.00   6,900.00   โดยวิธี 

e-bidding

บจก.ยงสงวนกรุ๊ป เสนอ

ราคา 6,900.-บาท

บจก.ยงสงวนกรุ๊ป เสนอ

ราคา 6,900.-บาท

 มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคถูกต้องและมีผู้เสนอราคา

เพียงรายเดียว

ใบส่ังซ้ือ 33/2565     

ลงวันท่ี 19 พ.ค.. 2565

4 19-พ.ค.-65 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว

เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้เข้า

รับการฝึกอาฃีพ

14,740.00  14,740.00  โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

บจก.ยงสงวนกรุ๊ป เสนอ

ราคา 14,740.-บาท

บจก.ยงสงวนกรุ๊ป เสนอ

ราคา 14,740.-บาท

 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ 34/2565     

ลงวันท่ี 19 พ.ค. 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรบ้ำนศรีวนำไล จังหวัดอุบลรำชธำนี

เดือน พฤษภำคม 2565



เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ คัดเลือก ของสัญญำหรือ หมำย

ท่ี หรือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำร เหตุ
จัดซ้ือหรือจ้ำง

1 24-มี.ค. วัสดุประกอบอำหำรส ำหรับเล้ียงดู 34,197.50   244,963.00    เฉพำะเจำะจง น.ส.อรสำ พูลนำรถ น.ส.อรสำ พูลนำรถ มีคุณสมบัติตรงตำม  36 /2565
2565 ผู้รับกำรฝึกอำชีพ ประจ ำวันท่ี 244,963.00 244,963.00 ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 24 มี.ค.

 1 - 15 เมษำยน 2565 ท่ีเหมำะสม 2565
2 24-มี.ค. วัสดุประกอบอำหำรส ำหรับเล้ียงดู 33,343.00   244,963.00    เฉพำะเจำะจง น.ส.อรสำ พูลนำรถ น.ส.อรสำ พูลนำรถ มีคุณสมบัติตรงตำม  36 /2565

2565 ผู้รับกำรฝึกอำชีพ ประจ ำวันท่ี 244,963.00 244,963.00 ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 24 มี.ค.
 16 - 30 เมษำยน 2565 ท่ีเหมำะสม 2565

3 30-มี.ค. น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 13,858.00   240,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท นิยมชัยปิโตร บริษัท นิยมชัยปิโตร มีคุณสมบัติตรงตำม  51 /2565
2565 ประจ ำเดือนเมษำยน 2565 ท้ังปี เลียม จ ำกัด เลียม จ ำกัด ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 30 มี.ค.

240,000.00      240,000.00     ท่ีเหมำะสม 2565
4 30-มี.ค. ค่ำน้ ำด่ืมส ำหรับบริโภค 2,088.00     36,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์ TR ร้ำนทีอำร์ TR มีคุณสมบัติตรงตำม  49 /2565

2565 ประจ ำเดือนเมษำยน 2565 ท้ังปี 36,000.00 36,000.00 ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 29 เม.ย.
ท่ีเหมำะสม 2565

5 30-มี.ค. จัดท ำป้ำยไวนิล "โครงกำรฯ 540.00        540.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนต๊ิกเกอร์&อิงค์ ร้ำนต๊ิกเกอร์&อิงค์ มีคุณสมบัติตรงตำม  21 /2565
2565 540.00 540.00 ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 30 มี.ค.

ท่ีเหมำะสม 2565
6 20-เม.ย. ค่ำปะยำงรถยนต์ หมำยเลข 150.00        150.00           เฉพำะเจำะจง หจก.โชคอนันต์ฯ หจก.โชคอนันต์ฯ มีคุณสมบัติตรงตำม พม0707.19/291

2565 ทะเบียน กร 7670 ลพบุรี 150.00 150.00 ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 20 เม..ย.
ท่ีเหมำะสม 2565

7 24-มี.ค. วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบ 2,100.00     2,100.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันชัย ร้ำนวันชัย มีคุณสมบัติตรงตำม  37 /2565
2565 ประปำ 2,100.00 2,100.00 ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 24 มี.ค.

ท่ีเหมำะสม 2565
8 18-เม.ย. ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศและ 21,500.00   21,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยเด่น จุนกลำง นำยเด่น จุนกลำง มีคุณสมบัติตรงตำม  22 /2565

2565 ย้ำยท่ีติดต้ัง 21,500.00 21,500.00 ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 18 เม.ย.

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี

เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2565

วันท่ี รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ คัดเลือก ของสัญญำหรือ หมำย

ท่ี หรือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำร เหตุ
จัดซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

ท่ีเหมำะสม 2565
9 27-เม.ย. วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงเคร่ือง 836.00        836.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรทองจักรกล ร้ำนกรทองจักรกล มีคุณสมบัติตรงตำม  47 /2565

2565 ตัดหญ้ำ 836.00 836.00 ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 27 เม.ย.
ท่ีเหมำะสม 2565

10 11-เม.ย. วัสดุอุปกรณ์โครงกำรวันสงกรำนต์ 500.00        500.00           เฉพำะเจำะจง นำยสำยรุ้ง ทำรักษำ นำยสำยรุ้ง ทำรักษำ มีคุณสมบัติตรงตำม  48 /2565
2565 500.00 500.00 ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 11 เม.ย.

ท่ีเหมำะสม 2565
11 3-พ.ค. จัดท ำสติกเกอร์ปร้ินเคร่ือง UV 500.00        500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนต๊ิกเกอร์&อิงค์ ร้ำนต๊ิกเกอร์&อิงค์ มีคุณสมบัติตรงตำม  23 /2565

2565 500.00 500.00 ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 3 พ.ค.
ท่ีเหมำะสม 2565

12 3-พ.ค. วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมป้ำย 370.00        370.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันชัย ร้ำนวันชัย มีคุณสมบัติตรงตำม  50 /2565
2565 370.00 370.00 ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 3 พ.ค.

ท่ีเหมำะสม 2565
13 5-พ.ค. วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมป้ำยภำย 3,220.00     3,220.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนน ำเจริญโลหะกิจ ร้ำนน ำเจริญโลหะกิจ มีคุณสมบัติตรงตำม  53 /2565

2565 ในศูนย์ฯ 3220.00 3220.00 ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 5 พ.ค.
ท่ีเหมำะสม 2565

14 25-มี.ค. วัสดุอุปกรณ์โครงกำรฯ 2,560.00     2,560.00        เฉพำะเจำะจง นำยสำยรุ้ง ทำรักษำ นำยสำยรุ้ง ทำรักษำ มีคุณสมบัติตรงตำม  52 /2565
2565 ทักษะงำนเป็นทีม 2560.00 2560.00 ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 25 มี.ค.

ท่ีเหมำะสม 2565



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 14-เม.ย.-65
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบจ่ายกระแสไฟฟ้าในสายแลน ย่ีห้อ
Alide Telesis

       8,900.00 8,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม อินโฟ
เซอร์วิส

ร้านคลีนิกคอม อินโฟ
เซอร์วิส

มีคุณสมบัติตรงตามท่ี
ก าหนดและราคาท่ี

เหมาะสม

บจ.25 ลว 19 
เมษายน 2565

ยอดยกมา

2 29-เม.ย.-65
ขอซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  คร้ังท่ี 2 
ของศูนย์ฯ     11,852.00 11,852.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ ร้านศรีเจริญ

มีคุณสมบัติตรงตามท่ี
ก าหนดและราคาท่ี

เหมาะสม

บจ.28 ลว. 2 
พฤษภาคม 2565

ยอดยกมา

3 3-พ.ค.-65
จัดซ้ือวัตถุดิบประเภทอาหารเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาหาร  1 - 30 เมษายน 2565)

        85,499.00       782,325.00
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

หจก.แผ่นทองเทรดด้ิง หจก.แผ่นทองเทรดด้ิง

มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคถูกต้องและมีผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

บส.26/2565 ลว.
28 มีนาคม 2565

4 6-พ.ค.-65
น้ าด่ืม (ตาม ว.119 ลงวันท่ี 7 มี.ค.61) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          4,200.00           4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ นางสาวปราณี บุญอ านวย
มีคุณสมบัติตรงตามท่ี
ก าหนดและราคาท่ี

เหมาะสม

พม 0707.26/143
 ลงวันท่ี 5 

พฤษภาคม 2565

5 17-พ.ค.-65
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมพลัง
อ านาจภายใน Self Empowerment

12,000.00                12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ หจก.ซีซีอาร์ สปอร์ต กรุ๊ป
มีคุณสมบัติตรงตามท่ี
ก าหนดและราคาท่ี

เหมาะสม

บส.29/2565 ลว.
10 พฤษภาคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรหยำดฝน จังหวัดเชียงใหม่

เดือน พฤษภำคม 2565



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ



                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

                                                                 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

                                                                              เดือน พฤษภาคม 2565

เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี

ล ำดับ วันท่ี วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ คัดเลือก ของสัญญำหรือ หมำย

ท่ี จัดซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำร เหตุ

ซ้ือหรือจ้ำง

1 1-พ.ค.-65 ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง นายนฤบาล  ทัดมาลา นายนฤบาล  ทัดมาลา มีคุณสมบัติตรงตามท่ี บันทึกข้อตกลงเลขท่ี

50,000 50,000 ก าหนดกและราคาท่ี 017/2565

เหมาะสม

2 6-พ.ค.-65 จ้างท าป้ายโครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ มีคุณสมบัติตรงตามท่ี ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

900 900 ก าหนดกและราคาท่ี 150/2565

เหมาะสม

3 9-พ.ค.-65 ค่าวัสดุไฟฟ้า 19,949 19,949 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่พลูทัพย์ ร้านแม่พลูทัพย์ มีคุณสมบัติตรงตามท่ี ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

19,949 19,949 ก าหนดกและราคาท่ี 168/2565

เหมาะสม

4 10-พ.ค.-65 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษษรถยนต์ 1,610.04 1,610.04 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า อมตะ จ ากัด บ.โตโยต้า อมตะ จ ากัด มีคุณสมบัติตรงตามท่ี ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

1,610 1,610 ก าหนดกและราคาท่ี

เหมาะสม 170/2565

5 11-พ.ค.-65 จัดซ้ือชุดตรวจ ATK 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง ร้านทิเซงฟาร์มาซี ร้านทิเซงฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตรงตามท่ี ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

16,000 16,000 ก าหนดกและราคาท่ี 171/2565

เหมาะสม

6 17-พ.ค.-65 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10,932 10,932 เฉพาะเจาะจง บ.ขอนแก่นอิควิปเม้น จ ากัด บ.ขอนแก่นอิควิปเม้น จ ากัด มีคุณสมบัติตรงตามท่ี ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

10,932 10,932 ก าหนดกและราคาท่ี 178/2565

เหมาะสม

ต าแหน่งผู้ดูแลความสะอาดอาคารสถานท่ี

โดยการเต้นแอโรบิคแดนซ์

ทะเบียน ขร9273 ขก

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับ

ท่ี
วันท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 เม.ย.-65 จัดซ้ือน้้ำมันรถจักรยำนยนต์ คคท 66 อบ                 100.00                 100.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  

(100.- บำท)

บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  

(100.- บำท)
มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก้ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

เลขท่ีใบเสร็จ

TIO000016504000566 วันท่ี 25 

เม.ย65

2 เม.ย.-65 จัดซ้ือน้้ำมันรถยนต์ บม 1680 อบ              1,070.00              1,070.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  

(1,070.- บำท)

บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  

(1,070.- บำท)
มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก้ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

เลขท่ีใบเสร็จ

TIO000016504000606 วันท่ี 27

เม.ย.65

3 เม.ย.-65 จัดซ้ือน้้ำมันรถยนต์ กต 2654 อบ              1,000.00              1,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  

(1,000.- บำท)

บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  

(1,000.- บำท)
มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก้ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

เลขท่ีใบเสร็จ

TIO000016504000684 วันท่ี 29 

เม.ย.65

4 พ.ค.-65 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์เดือนเมษำยน 2564                 300.00 300.00                โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยวีระวัฒน์ จันทร์วิวัฒนำกุล 

(300.- บำท)

นำยวีระวัฒน์ จันทร์วิวัฒนำกุล 

(300.- บำท)
มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก้ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่งเล่มท่ี 15 เลขท่ี 10 ลงวันท่ี 2 

พ.ค.65

5 พ.ค.-65 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ (วิตำมินซีและน้้ำยำพ่นคอ) 27,350.00           27,350.00           โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพรศรี (27,350.- บำท) ร้ำนพรศรี (27,350.- บำท) มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก้ำหนดและ

รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือท่ี ท43/65 ลงวันท่ี 3 พ.ค.

65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรบ้ำนทองพูนเผ่ำพนัส จังหวัดอุบลรำชธำนี

เดือน พฤษภำคม 2565



ล ำ  วงเงิน รำยช่ือ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี หมำย
ดับ วันท่ี งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจ้ำง  ท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำ  และ คัดเลือก ของสัญญำหรือข้อตกลง เหตุ

ท่ี  ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 1 พค. 65 ส่ังซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ประจ ำเดือน     5,000.00 5,000.00      โดยวีธี หจก.ดำวศิริธิดำ หจก.ดำวศิริธิดำ มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 057/2565 

พฤษภำคม 2565 เฉพำะเจำะจง 5,000.00         5,000.00             ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 1 พฤษภำคม 2565
และรำคำเหมำะสม

2 3 พค. 65 ส่ังซ้ือวัสดุกำรเกษตร     1,925.00 1,925.00      โดยวีธี ร้ำนต้ังง่วนหมงเก้ำ ร้ำนต้ังง่วนหมงเก้ำ มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 058/2565 

(ส ำหรับเคร่ืองตัดหญ้ำ) 3 รำยกำร เฉพำะเจำะจง พัฒนำ พัฒนำ ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 3 พฤษภำคม 2565
1,952.00         1,952.00             และรำคำเหมำะสม

3 3 พค. 65 ส่ังจ้ำงท ำป้ำยพำสวูด ส ำหรับคนพิกำร     4,000.00 4,000.00      โดยวีธี หจก.รวมศิลป์ หจก.รวมศิลป์ มีคุณสมบัติ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 059/2565 

ขนำด 30 x 45 เมตร เฉพำะเจำะจง กำรป้ำย กำรป้ำย ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 3 พฤษภำคม 2565

จ ำนวน 16 ป้ำย 4,000.00         4,000.00             และรำคำเหมำะสม

4 3 พค. 65 ส่ังซ้ือธงชำติไทย และฑงตรำสัญลักษณ์     2,640.00 2,640.00      โดยวีธี ร้ำน เจ.เอส.เอ็น ร้ำน เจ.เอส.เอ็น มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 060/2565 

วปร. จ ำนวน 4 โหล เฉพำะเจำะจง หนองคำย หนองคำย ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 3 พฤษภำคม 2565
2,640.00                      2,640.00 และรำคำเหมำะสม

5 9 พค. 65 ส่ังซ้ือวัสดุส ำนักงำน รวม 10 รำยกำร   21,488.00 21,488.00    โดยวีธี ร้ำน เจ.เอส.เอ็น ร้ำน เจ.เอส.เอ็น มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 061/2565 
เฉพำะเจำะจง หนองคำย หนองคำย ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 9 พฤษภำคม 2565

21,488.00       21,488.00           และรำคำเหมำะสม
6 12 พค. 65 ส่ังซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย   10,752.00 10,752.00    โดยวีธี ศูนย์กีฬำ พีพี ศูนย์กีฬำ พีพี มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 062/2565 

ผู้รับกำรฝึกอำชีพ (รองเท้ำ+ถุงเท้ำ) เฉพำะเจำะจง หนองคำย หนองคำย ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 12 พฤษภำคม 2565

10,752.00       10,752.00           และรำคำเหมำะสม
7 12 พค. 65 ส่ังซ้ือวัสดุประเภทอำหำร ประจ ำ   24,624.00 24,624.00    โดยวีธี นำงสำธินี สมสำร์ นำงสำธินี สมสำร์ มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 063/2565 

วันท่ี 16-31 พฤษภำคม 2565 เฉพำะเจำะจง 24,624.00       24,624.00           ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 12 พฤษภำคม 2565

และรำคำเหมำะสม
8 20 พค.65 ส่ังจ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คสภำพ     3,185.41 3,185.41      โดยวีธี บริษัท มิตซูเจียง บริษัท มิตซูเจียง มีคุณสมบัติ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 064/2565 

และเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ เฉพำะเจำะจง หนองคำย หนองคำย ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 20 พฤษภำคม 2565
ทะเบียน กข 9475 หนองคำย 3,185.41         3185.41 และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕


