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1 เมย. 62

ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรมเตรียมความพร้อมองค์กร
ในการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร
 รุ่นท่ี 3

12,600.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านพรีเม่ียม เอ็กซ์เพรส
ร้านพรีเม่ืยม เอ็กซ์เพรส 

วงเงินในการจัดซ้ือ 12,600 
บาท

-
เลขท่ี 75/2562   ลงวันท่ี 

26 เม.ย.62
-

2 เมย. 62
ซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการอบรมเตรียมความ
พร้อมองค์กรในการตรวจประเมิน
มาตรฐานองค์กร รุ่นท่ี 3

21,000.00             -  วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 

1980 จ ากัด

 บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 
1980 จ ากัด วงเงินในการ
จัดซ้ือ 20,853.23 บาท

-
เลขท่ี 76/2562   ลงวันท่ี 

26 เม.ย.62
-

3 เมย. 62
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดนครราชสีมา

               5,400.00 -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
นายปริญญา เรืองจาบ

นายปริญญา เรืองจาบ วงเงิน
ในการจ้าง 5,400.-บาท

-
เลขท่ี 217/2562   ลงวันท่ี

 25 เม.ย. 62
-

4 เมย. 62
จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม
เตรียมความพร้อมองค์กรในการตรวจ
ประเมินมาตรฐานองค์กร รุ่นท่ี 3

10,080.00             -
 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านลีโอซ่า

ร้านลีโอซ่า วงเงินในการจ้าง 
9,077.88บาท

-
เลขท่ี 223/2562   ลงวันท่ี

 26 เม.ย. 62
-

5 เมย. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี

8,000.00               -  วิธีเฉพาะเจาะจง - - - - -

6 เมย. 62
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
เติมรถตู้ปรับอากาศจ้างเหมาในการ
เดินทางไปราชการจังหวัดลพบุรี

               3,500.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง - - - - -

7 เมย. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ  เพ่ือใช้ส าหรับเดินทางไป
ราชการจังหวัดลพบุรี

             10,800.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล
ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล วงเงินใน

การจ้าง 10800.-บาท
-

เลขท่ี 213/2562 ลงวันท่ี
11 เม.ย. 62

-

8 เมย. 62
จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ  เพ่ือใช้ส าหรับเดินทางไป
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี

             12,600.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล
ส.อ.วรวิทย์ โก้สกุล วงเงินใน

การจ้าง 12,600.-บาท
-

เลขท่ี 225/2562 ลงวันท่ี 
26 เม.ย. 62

-

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2562
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9 เมย. 62 ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน 36,500                   -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ธนสาร เทรดด้ิง จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 36,149.95 บาท

บริษัท ธนสาร เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 36,149.95 บาท

- ใบส่ังซ้ือ 70/2562 -

10 เมย. 62 ค่าจ้างท าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 9,100                     -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิมา อิงค์ 
(ไทยแลนด์) ราคาท่ีเสนอ 
9,095 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิมา อิงค์ 
(ไทยแลนด์) ราคาท่ีเสนอ 
9,095 บาท

- ใบส่ังจ้าง 216/2562 -

11 เมย. 62 ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟต์ 32,700                   -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 32,635 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วี กรุ๊ป เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
32,635 บาท

- ใบส่ังจ้าง 226/2562 -

12 เมย. 62 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 7,700                     -
โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 7,597 บาท

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 7,597 บาท

- ใบส่ังจ้าง 227/2562 -

13 เมย. 62
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 16 
รายการ

            500,000.00
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง       
499,422.50 บาท -

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 74/2562 
ลงวันท่ี 22 เมษายน 2562 -

14 เมย. 62
จ้างซ่อมแซมกุญแจประตูอลูมิเนียม
บานสวิง

               2,800.00
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
2,782.-บาท

-
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
220/2562 ลงวันท่ี 25 
เมษายน 2562

-

15 เมย. 62
จ้างพ่นยาฆ่าเช้ือโรค อาคาร 60 ปี 
กรมประชาสงเคราะห์

             27,000.00
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
26,750.-บาท

-
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
218/2562 ลงวันท่ี 25 
เมษายน 2562

-

16 เมย. 62
จ้างซ่อมแซมสีห้องควบคุมไฟฟ้า 
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

             35,500.00
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
34,882.-บาท

-
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
222/2562 ลงวันท่ี 26 
เมษายน 2562

-

17 เมย. 62
จ้างซ่อมแซมตู้บ้ิวอิน กลุ่มการคลัง              38,600.00

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง

แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
38,520.-บาท

-
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
219/2562 ลงวันท่ี 25 
เมษายน 2562

-

18 เมย. 62
จ้างล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ

             92,000.00
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค แอนด์ ที เทรด ร้านเค แอนด์ ที เทรด 
91,050.-บาท -

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
219/2562 ลงวันท่ี 25 
เมษายน 2562

-
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19 เมย. 62
จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานกอง
ยุทธศาสตร์และแผนและห้อง
ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

            323,600.00
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัทเจริญชัยมาร์เก็ตต้ิง
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
323,573.35.-บาท

-
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
215/2562 ลงวันท่ี 22 
เมษายน 2562

-

20 เมย. 62
จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 90 รายการ             100,000.00

-
 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ

วานิสย์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญ
วานิสย์ 99,852.40 -

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
244/2562 ลงวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2562

-

21 เมย. 62
จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย       จ านวน 6 คน

 1,600,000.-
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก       1,500,672.- บาท -

สัญญาเลขท่ี 4/2562 ลง
วันท่ี 26 ต.ค.61

22 เมย. 62
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 8 
เคร่ือง

 800,000.-
-

 วิธี e-bidding บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จ ากัด

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์จี จ ากัด                
748,800.- บาท

-
สัญญาเลขท่ี 1/2562 ลง
วันท่ี 19 ต.ค.61

23 เมย. 62

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารฟ้ืนฟูและ
พัฒนา สถานคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัด
นนทบุรี

 25,000,000.-

-

 วิธี e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เค. 
สถาปัตย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เค. 
สถาปัตย์    20,790,000.-

บาท -

สัญญาเลขท่ี 2/2562 ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2561

24 เมย. 62

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  
คนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคน
พิการ

 1,800.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า ร้านลีโอซ่า    1,799.65.- 
บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
22/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

25 เมย. 62

จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนด
แนวทางและการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพ  คนพิการและศูนย์
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 9,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม      เอ็กซ์เพรส       ร้านพรีเม่ียม        เอ็กซ์
เพรส           7,200.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
21/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561
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26 เมย. 62

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการก าหนดแนวทาง
และการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ  
คนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคน
พิการ

 10,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  9,006.19 
บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
13/2562 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561

-

27 เมย. 62
จ้างปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับ      คนพิการในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

 180000.-
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟืองทอง 55  
ทรานสปอร์ต จ ากัด

บริษัท เฟืองทอง 55 ทราน
สปอร์ต จ ากัด    180,000.- 

บาท
-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง เลขท่ี 
59/2562 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2561

-

28 เมย. 62
จ้างเอกชนด าเนินการจัดงาน "BIKE 
FOR อุ่นไอรักส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแล"

 500000.-
-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด จ ากัด บริษัท บีกู๊ด ดูกู๊ด      จ ากัด  
        499,995.- บาท -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง      เลขท่ี
  60/2562     ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2561

-

29 เมย. 62

จ้างจัดงานรับมอบลานตะวันย้ิม             380,000.00

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด
380,000.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 66/2562
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2561

-

30 เมย. 62

ซ้ือวัสดุในการจัดสัมมนา "ถวายชุด
ความรู้การจัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ"

 50,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง  
49,813.85 บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 30/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-

31 เมย. 62

จ้างท าเอกสารในการจัดสัมมนา 
ถวายชุดความรู้
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ

 50,000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร่วมเจริญ ร้านร่วมเจริญ
50,000.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 101/2562
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม
2561

-

32 เมย. 62

จ้างเปิดตัวศาสนสถานเช่ือมบุญ 
เก้ือหนุนคนพิการ
และผู้สูงอายุ พร้อมปล่อยขบวนรถ
ไหว้พระ 9 วัด
เช่ือมบุญ เก้ือหนุนคนพิการและ
ผู้สูงอายุ

 500000.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด บริษัท คิดได้ คิดดี จ ากัด
500,000.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 106/2562
ลงวันท่ี 2 มกราคม 
2562 -



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2562

33 เมย. 62

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

 486,400.-

-

 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง
486,400.- บาท

-

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 21/2561
ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561

-

34 เมย. 62
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4
 รายการ

 1,331,200.-
-

 วิธี e-bidding บริษัท คอมพิวเตอร์โปร
ดักส์ยูไนเต็ด จ ากัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์
ยูไนเต็ด จ ากัด 1,059,728.- 

บาท
-

สัญญาเลขท่ี 2/2562 วันท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2562 -

35 เมย. 62
จัดซ้ือ (วัสดุส านักงานของศูนย์บริการ
ฯ) ณ ศูนย์
บริการคนพิการกรุงเทพฯ

30,000.-
-

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง ร้านบ๊ิก เทรดด้ิง
29,960.- บาท -

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขท่ี
49/2562

ลงวันท่ี 15 ก.พ .2562
-

36 เมย. 62

จ้างติดตามประเมินผลองค์กรด้านคน
พิการ 
ในระบบ Coaching ประจ าปี 2562

500,000.-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระชัย 
วีระฉันทะชาติ

นายวีระชัย 
วีระฉันทะชาติ
500,000.- บาท -

สัญญาจ้าง
เลขท่ี 6/2562

วันท่ี 14 มี.ค.2562 -

37 เมย. 62
จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 130,000.-

-
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจ ร้านรุ่งเรืองกิจ

128,000.- บาท -
ใบส่ังซ้ือ

เลขท่ี 50/2562
วันท่ี 1 มี.ค.2562

-



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2562

38 เมย. 62

จ้างจัดกิจกรรมการลงนามบันทึก
ความร่วมมือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน
ชุมชน โดยการ
จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป และ
สนับสนุน
การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 
และ
มาตรา 35

500,000.-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ 
พลัส จ ากัด

498,620.- บาท

-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 164/2562

วันท่ี 22 ก.พ.2562

-

39 เมย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮต-7595 กทม.

             19,265.35
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด -

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 228/2562

วันท่ี 29 เมย. 2562
-

40 เมย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน อฐ-4936 กทม.

               1,886.95
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด
-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 229/2562

วันท่ี 29 เมย. 2562
-

41 เมย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฌอ-2328 กทม.

             17,095.93
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด
-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 230/2562

วันท่ี 29 เมย. 2562
-

42 เมย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮล-6814 กทม.

               9,359.88
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด
-

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 231/2562

วันท่ี 29 เมย. 2562
-

43 เมย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮจ-436 กทม.

               4,895.25
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด -

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 232/2562

วันท่ี 29 เมย. 2562
-

44 เมย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮง-9004 กทม.

             11,774.28
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด -

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 233/2562

วันท่ี 29 เมย. 2562
-

45 เมย. 62
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการของ พก.
 หมายเลขทะเบียน ฮง-9004 กทม.

             32,563.31
-

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ 
จ ากัด -

ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี 234/2562

วันท่ี 29 เมย. 2562
-


