
ล ำดับที่ วันที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง 
(บำท)

 รำคำกลำง
 วิธีซ้ือ

หรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
หรือขอ้ตกลงใน
กำรซ้ือหรือจำ้ง

1  20 เมย.59 ขออนุมัติจำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศเพื่อใช้ในกำร
เดินทำงไปรำชกำรจงัหวัดสมุทรสำคร จ ำนวน ๑
คัน

              1,800.00   -  ตกลงรำคำ นำยปริญญำ เรือง
จำบ

นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 1,800.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 
83/2559 

ลว. 20/04/59

2  20 เมย.59 ขออนุมัติจดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ
เติมพำหนะรถตู้ปรับอำกำศจำ้งเหมำ

              1,000.00   -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -

3  20 เมย.59 ขออนุมัติจดัจำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม
กำรจดัท ำหลักสูตรของศูนยบ์ริกำรคนพิกำรและ
พัฒนำทักษะชีวิต

              3,000.00   -  ตกลงรำคำ ร้ำนร่วมเจริญ ร้ำนร่วมเจริญ วงเงินจดัจำ้ง
 3,000.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 
84/2559 

ลว. 20/04/59

4  20 เมย.59 ขออนุมัติจำ้งเหมำรถตู้ส ำหรับเจำ้หน้ำที่พร้อม
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงพิเศษ จ ำนวน ๑ คัน

              5,400.00   -  ตกลงรำคำ  นำยปริญญำ เรืองจำบ 
วงเงินจดัจำ้ง 5,400.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 
85/2559 

ลว. 20/04/59

5  20 เมย.59 ขออนุมัติจดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ
เติมพำหนะรถตู้ส ำหรับเจำ้หน้ำที่ฯ

              1,500.00   -  ตกลงรำคำ  -  -  -  -

6  20 เมย.59 ขออนุมัติจดัจำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรเร่ือง “กำรสร้ำงชุมชนต้นแบบที่เอื้อ
ต่อกำรด ำรงชีวิตของทุกคน ในพื้นที่ขยำยผลปี 
๒๕๕๙”

              3,500.00   -  ตกลงรำคำ ร้ำนร่วมเจริญ ร้ำนร่วมเจริญ วงเงินจดัจำ้ง
 3,500.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 
86/2559 

ลว. 20/04/59

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ



7  20 เมย.59 ขออนุมัติจดัซ้ือวัสดุในกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
เร่ือง “กำรสร้ำงชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อกำร
ด ำรงชีวิตของทุกคน ในพื้นที่ขยำยผลปี ๒๕๕๙”

              2,925.00   -  ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง  ร้ำนวัฒนำเทรดด้ิง วงเงิน
จดัซ้ือจดัจำ้ง 2,894.35 

บำท

 - ใบส่ังซ้ือ 22/2559
 ลว. 20/04/59

8 25 เมย.59 ขออนุมัติจดัจำ้งพิมพ์คู่มือกำรเตรียมควำมพร้อมสู่
มำตรฐำนองค์กรด้ำนคนพิกำร

30,000.00              -  ตกลงรำคำ หจก.เทพเพ็ญวำ
นิสย์

หจก.เทพเพ็ญวำนิสย ์
วงเงินจดัจำ้ง 30,000.- บำท

 - ใบส่ังจำ้ง 
87/2559 

ลว. 27/04/59

9

26 เมย. 59
จดัจำ้งวิเครำะห์ขอ้มูลกำรเขำ้ถงึสิทธิคนพิกำรตำม

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพชีวิตคนพิกำร 500,000.- บำท  550,000.- บำท ตกลงรำคำ

บริษัท เอม็จ ี
โซลูชั่น จ ำกดั    
และรำคำที่เสนอ 

คือ 500,000.- บำท

บริษัท เอม็จ ีโซลูชั่น จ ำกดั
   และรำคำที่ตกลงซ้ือคือ 

 500,000.- บำท

 -

ใบส่ังจำ้งเลขที่ 
541/2559 ลง
วันที่   14  

มีนำคม 2559

10

3 มีค. 59
จำ้งจดังำนสมัชชำคนพิกำรระดับชำติประจ ำปี 

2559
200,000.-บำท  255,373.33 บำท ตกลงรำคำ

บริษัท โฟร์ เซเว่น
ทีน โปรด๊ักชั่น 
จ ำกดั    และ

รำคำที่เสนอ คือ 
197,950 บำท

บริษัท โฟร์ เซเว่นทีน 
โปรด๊ักชั่น จ ำกดั   และ

รำคำที่ตกลงจำ้งคือ
197,950 บำท

 -

ใบส่ังจำ้งเลขที่ 
545/2559 ลง
วันที่   15  

มีนำคม 2559

11

9 มีค. 59
จดัจำ้งท ำรำยงำนมำตรฐำนคุณภำพชีวิตคนพิกำร
ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร และจงัหวัดอทุัยธำนี

123,000.- บำท  141,000.- บำท ตกลงรำคำ

นำงสำวสมศรี ศิริ
ขวัญ    และรำคำ

ที่เสนอ คือ 
123,000.-บำท

นำงสำวสมศรี   ศิริขวัญ   
และรำคำที่ตกลงจำ้งคือ 

123,000.-บำท

 -
ใบส่ังจำ้งเลขที่ 
571/2559 ลง
วันที่   23  

มีนำคม 2559



ชุบริษัท  เฟิรส์วัน 
 ซิสเต็มส์ จ ำกดั  
และรำคำที่เสนอ 

คือ 499,550.- บำท

บริษัท เด็พธเฟิร์
สท จ ำกดั  และ
รำคำที่เสนอ คือ 
3,999,981.- บำท

26-พ.ย.-58 กำรจำ้งออกแบบกอ่สร้ำงสถำบัน
พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำร

6,874,000.-บำท  6,876,250.-บำท โดยวิธี
คัดเลือก
แบบจ ำกดั
ขอ้ก ำหนด

 - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร
คัดเลือก ผู้เสนอ
งำนจำ้งออกแบบ

13 9-ก.พ.-59 จำ้งที่ปรึกษำเพื่อด ำเนินกจิกรรม
ผลักดันกำรจดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำร ปีงบประมำณ 2559

7,600,000.-บำท  - จำ้งที่
ปรึกษำ
โดยวิธีตก
ลง

จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
7,600,000.-บำท

จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรท ำ
สัญญำ

14 31-มี.ค.-59 ขออนุมัติจำ้งพัฒนำระบบตลำดงำนคนพิกำรและ
ตลำดอำชีพอสิระคนพิกำรออนไลน์ ภำยใต้
โครงกำรตลำดงำนคนพิกำรและตลำดอำชีพอสิระ
คนพิกำรออนไลน์

938,500.-บำท  1,004,533.-บำท สอบรำคำ  - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแจก
เอกสำร/คัดเลือก
ผู้เสนอรำคำ

25 มีค. 59
จดัซ้ือหมึกพิมพ์บัตรประจ ำตัวคนพิกำร  จ ำนวน  

103 ม้วน
500,000.-บำท  499,550.-บำท ตกลงรำคำ

บริษัท  เฟิรส์วัน  ซิสเต็มส์
 จ ำกดั   และรำคำที่ตกลง
ซ้ือคือ  499,550.- บำท

 -

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
486/2559 ลง
วันที่   31  

มีนำคม 2559

12



15

15-มี.ค.-59
จดัซ้ือหมึกพิมพ์บัตรประจ ำตัวคนพิกำร  จ ำนวน  

650  ม้วน
2,915,000.- บำท 3,028,000.- บำท  

e - 
bidding

บริษัท  เฟิรส์วัน  
ซิสเต็มส์ จ ำกดั  
และรำคำที่เสนอ 
คือ 2,630,000.- 

บำท

บริษัท  เฟิรส์วัน  ซิสเต็มส์
 จ ำกดั   และรำคำที่ตกลง
ซ้ือคือ  2,600,000.- บำท

 -

สัญญำซ้ือเลขที่ 
4/2559 ลงวันที่  
 27  เมษำยน  

2559

16

24-มี.ค.-59

จำ้งจดัท ำ MV พร้อมบันทึกเสียงในโครงกำร
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักร้องนักดนตรีตำ
บอดในสำธำรณะ : จำกถนนสู่ดวงดำว (From 

Street to Stars)

300,000.-บำท 308,159.98 .- บำท ตกลงรำคำ

บริษัท เพำเวอร์
โชว์ จ ำกดั 

(ส ำนักงำนใหญ)่  
และรำคำที่เสนอ 

คือ 299,600.- บำท

บริษัท เพำเวอร์โชว์ จ ำกดั 
(ส ำนักงำนใหญ)่   และ
รำคำที่ตกลงจำ้งคือ  

299,600.- บำท

 -

ใบส่ังจำ้งเลขที่
615/2559 ลง

วันที่  5  เมษำยน
 2559

17

28-มี.ค.-59
จำ้งจดังำนรณรงค์ลดอบุัติเหตุ “สงกรำนต์

ปลอดภัย  เมำไม่ขบั หยดุตำย หยดุควำมพิกำร”
300,000.-บำท 321,200.- บำท ตกลงรำคำ

บริษัท เพำเวอร์
โชว์ จ ำกดั 

(ส ำนักงำนใหญ)่  
และรำคำที่เสนอ 

คือ 299,600.- บำท

บริษัท เพำเวอร์โชว์ จ ำกดั 
(ส ำนักงำนใหญ)่   และ

รำคำที่ตกลงจำ้งคือ
299,600.- บำท

 -

ใบส่ังจำ้งเลขที่ 
620/2559 ลง

วันที่   7  
เมษำยน  2559
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21-มี.ค.-59 จดัจำ้งพิมพ์รำยงำนประจ ำปี 2558  ของ พก. 170,000.- บำท  181,583.33 บำท ตกลงรำคำ

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั 
เทพเพ็ญวำนิสย ์ 
และรำคำที่เสนอ 

คือ 170,000.- บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เทพ
เพ็ญวำนิสย ์   และรำคำที่
ตกลงจำ้งคือ 170,000.- 

บำท

 -
ใบส่ังจำ้งเลขที่ 
642/2559 ลง

วันที่   19 
เมษำยน 2559

19
4-เม.ย.-59

จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน จดัประชุม
 แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรจำ้งงำนคน
พิกำรในหน่วยงำนของรัฐ

1,800.00              - ตกลงรำคำ
นำยปริญญำ  

เรืองจำบ
นำยปริญญำ  เรืองจำบ

 - 93/2559
ลงวันที่ 

4 เมษำยน 2559



20

4-เม.ย.-59 จำ้งท ำเอกสำร จ ำนวน 500 ชุด 15,000.00            - ตกลงรำคำ
ร้ำนเล็ก

อนิเตอร์เน็ต
ร้ำนเล็กอนิเตอร์เน็ต

 - 94/2559
ลงวันที่ 

4 เมษำยน 2559

21

4-เม.ย.-59

จำ้งพิมพ์พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ฉบับอำ้งองิ
ปรับปรุงคร้ังที่ 13)

500,000.00          500,000.00           ตกลงรำคำ
บริษัท แจส็ เพอ-

พร้ิน จ ำกดั
บริษัท แจส็ เพอ-พร้ิน 

จ ำกดั

 -
95/2559
ลงวันที่ 

4 เมษำยน 2559
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5-เม.ย.-59
จำ้งท ำโครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกำร
เขำ้ถงึสิทธิและกำรมีส่วนร่วมทำงสังคม

500,000.00          500,000.00           ตกลงรำคำ
บริษัท เจพี วัน 
คอนซัลแทนท์ 

จ ำกดั

บริษัท เจพี วัน คอนซัล
แทนท์ จ ำกดั

 - 96/2559
ลงวันที่ 

5 เมษำยน 2559
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5-เม.ย.-59
จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน (ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม) 
รำยที่ 1 (นำงสำวสรำรัตน์  สุระมณี)

4,350.00              - ตกลงรำคำนำงสำวสรำรัตน์  สุระมณีนำงสำวสรำรัตน์  สุระมณี

 - 97/2559
ลงวันที่ 

5 เมษำยน 2559

24

5-เม.ย.-59
จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน (ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม) 
รำยที่ 2 (นำยกมลชนก  วงษ์รำตรี)

4,350.00              - ตกลงรำคำนำยกมลชนก  วงษ์รำตรีนำยกมลชนก  วงษ์รำตรี

 - 98/2559
ลงวันที่ 

5 เมษำยน 2559
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22-เม.ย.-59

จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน (ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม) 
เพื่อท ำเอกสำรฟ้องคดีนำยจำ้งหรือเจำ้ของสถำน
ประกอบกำรที่ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรจำ้งงำน
คนพิกำรและบันทึกขอ้มูลกำรจำ้งงำนคนพิกำรใน
หน่วยงำนของรัฐลงในฐำนขอ้มูล รำยที่ 1 
(นำงสำวภัทรำภรณ์  มุณีแนม)

1,740.00              - ตกลงรำคำนำงสำวภัทรำภรณ์  มุณีแนม
นำงสำวภัทรำภรณ์  มุณี

แนม

 -

99/2559
ลงวันที่ 

22 เมษำยน 2559



26

22-เม.ย.-59

จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน (ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม) 
เพื่อท ำเอกสำรฟ้องคดีนำยจำ้งหรือเจำ้ของสถำน
ประกอบกำรที่ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรจำ้งงำน
คนพิกำรและบันทึกขอ้มูลกำรจำ้งงำนคนพิกำรใน
หน่วยงำนของรัฐลงในฐำนขอ้มูล รำยที่ 2 
(นำงสำวอรทัย  ทวีบุรุษ)

1,740.00              - ตกลงรำคำ
นำงสำวอรทัย  

ทวีบุรุษ
นำงสำวอรทัย  ทวีบุรุษ

 -

100/2559
ลงวันที่ 

22 เมษำยน 2559
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22-เม.ย.-59

จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน (ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม) 
เพื่อท ำเอกสำรฟ้องคดีนำยจำ้งหรือเจำ้ของสถำน
ประกอบกำรที่ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรจำ้งงำน
คนพิกำรและบันทึกขอ้มูลกำรจำ้งงำนคนพิกำรใน
หน่วยงำนของรัฐลงในฐำนขอ้มูล รำยที่ 3 (นำย
ทินกร  แจกกระโทก)

1,740.00              - ตกลงรำคำ
นำยทินกร  แจก

กระโทก
นำยทินกร  แจกกระโทก

 -

101/2559
ลงวันที่ 

22 เมษำยน 2559

28

22-เม.ย.-59

จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน (ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม) 
เพื่อท ำเอกสำรฟ้องคดีนำยจำ้งหรือเจำ้ของสถำน
ประกอบกำรที่ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรจำ้งงำน
คนพิกำรและบันทึกขอ้มูลกำรจำ้งงำนคนพิกำรใน
หน่วยงำนของรัฐลงในฐำนขอ้มูล รำยที่ 4 
(นำงสำวผนิชำ  คนใหญ)่

1,740.00              - ตกลงรำคำ
นำงสำวผนิชำ  คน

ใหญ่
นำงสำวผนิชำ  คนใหญ่

 -

102/2559
ลงวันที่ 

22 เมษำยน 2559

29

22-เม.ย.-59

จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน (ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม) 
เพื่อท ำเอกสำรฟ้องคดีนำยจำ้งหรือเจำ้ของสถำน
ประกอบกำรที่ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรจำ้งงำน
คนพิกำรและบันทึกขอ้มูลกำรจำ้งงำนคนพิกำรใน
หน่วยงำนของรัฐลงในฐำนขอ้มูล รำยที่ 5 
(นำงสำวจนิตนำ  โฉมทอง)

1,740.00              - ตกลงรำคำ
นำงสำวจนิตนำ  

โฉมทอง
นำงสำวจนิตนำ  โฉมทอง

 -

103/2559
ลงวันที่ 

22 เมษำยน 2559



30

22-เม.ย.-59

จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน (ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม) 
เพื่อท ำเอกสำรฟ้องคดีนำยจำ้งหรือเจำ้ของสถำน
ประกอบกำรที่ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรจำ้งงำน
คนพิกำรและบันทึกขอ้มูลกำรจำ้งงำนคนพิกำรใน
หน่วยงำนของรัฐลงในฐำนขอ้มูล รำยที่ 6 (นำย
เทพประสิทธิ์ ไชยสิทธิ์)

1,740.00              - ตกลงรำคำ
นำยเทพประสิทธิ์ 

 ไชยสิทธิ์
นำยเทพประสิทธิ์  ไชยสิทธิ์

 -

104/2559
ลงวันที่ 

22 เมษำยน 2559

31

25-เม.ย.-59

จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำนตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำน ใบส ำคัญ และกำรรำยงำนผลโครงกำรที่
ขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร (ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม) รำยที่ 
1 (นำงสำวรติกร  ม่วงเขยีว)

7,740.00              - ตกลงรำคำ
นำงสำวรติกร  

ม่วงเขยีว
นำงสำวรติกร  ม่วงเขยีว

 -

105/2559
ลงวันที่ 

25 เมษำยน 2559

32

25-เม.ย.-59

จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำนตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำน ใบส ำคัญ และกำรรำยงำนผลโครงกำรที่
ขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร (ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม) รำยที่ 
2(นำยวิษณุ  วิรังคะ)

7,740.00              - ตกลงรำคำ นำยวิษณุ  วิรังคะ นำยวิษณุ  วิรังคะ

 -

106/2559
ลงวันที่ 

25 เมษำยน 2559

33

5-เม.ย.-59 จดัซ้ือกระดำษช ำระและแฟ้มใส่เอกสำร ของ กทพ. 80,000.00            - ตกลงรำคำ
บริษัท ตำกอรุณ

สิน จ ำกดั
บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกดั

 - 56/2559
ลงวันที่ 

5 เมษำยน 2559

34

1-เม.ย.-59

ค่ำจำ้งเหมำรถตู้พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง 
ระหว่ำงวันที่ 8-10 เมษำยน 2559 ณ โรงแรมสีดำ
 รีสอร์ท (งำนประชุมผู้บริหำร)

14,400.00            

-

ตกลงรำคำ หจก. อำรียะกจิ 
ทัวร์

หจก. อำรียะกจิ ทัวร์  - 609/2559 ลว. 1 
เมษำยน 2559



35

1-เม.ย.-59

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับเติมรถตู้จำ้งเหมำ (งำน
ผู้บริหำร)

10,000.00            

-

 ตกลงรำคำ

36

1-เม.ย.-59

ค่ำจำ้งเหมำรถบัสพร้อมค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและ
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง (งำนประชุมผู้บริหำร)

33,000.00            

-

ตกลงรำคำ หจก. อำรียะกจิ 
ทัวร์

หจก. อำรียะกจิ ทัวร์  - 610/2559 ลว. 1 
เมษำยน 2559

37

1-เม.ย.-59

ค่ำวัสดุอปุกรณ์งำนประชุมผู้บริหำร 60,000.00            

-

 ตกลงรำคำ บริษัท ตำกอรุณ
สิน จ ำกดั

บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกดั  - 489/2559 ลว. 1 
เมษำยน 2559

38

1-เม.ย.-59

ค่ำจำ้งท ำกระเป๋ำงำนประชุมผู้บริหำร 21,000.00            

-

 ตกลงรำคำ ร้ำนแอม ร้ำนแอม  - 607/2559 ลว. 1 
เมษำยน 2559

39

1-เม.ย.-59

ค่ำจำ้งท ำเอกสำรงำนประชุมผู้บริหำร 40,000.00            

-

 ตกลงรำคำ หจก.เทพเพ็ญวำ
นิสย์

หจก.เทพเพ็ญวำนิสย์  - 611/2559 ลว. 1 
เมษำยน 2559

40

1-เม.ย.-59

จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนกลุ่มกำรคลัง
และพัสดุ งำนด้ำนสำรบรรณและงำนบันทึกขอ้มูล
ระบบงำนพัสดุ (ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม)

4,200.00              

-

 ตกลงรำคำ นำงสำววศินี ทองอู๋ นำงสำววศินี ทองอู๋  -

50

27-เม.ย.-59

จดัซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 400,000.00          509,771.18            ตกลงรำคำ บ.ตำกอรุณสิน 
จ ำกดั

บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั  - 518/2559 ลว. 
27 เมษำยน 2559

51

28-เม.ย.-59

ปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงำนของกงยทุธศำสตร์
และแผนงำน

220,000.00          

-

 ตกลงรำคำ หจก.ปลำยฟ้ำใส หจก.ปลำยฟ้ำใส  - 660/2559 ลว. 
28 เมษำยน 2559



52

28-เม.ย.-59

ปรับปรุงห้องรับรองของกรม พก. 250,000.00          

-

 ตกลงรำคำ หจก.ปลำยฟ้ำใส หจก.ปลำยฟ้ำใส  - 661/2559 ลว. 
28 เมษำยน 2559

53

17-พ.ค.-59

ค่ำจำ้งเหมำพนักงำนขบัรถยนต์ เพิ่มเติม เดือน
เมษำยน 2559

1,590.00              

-

 ตกลงรำคำ


