
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
96,000 

นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
96,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
2/2562 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

2 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
96,000 

นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
96,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2562 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
4/2562 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

4 จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายมิตร   
สร้อยสน 
84,000 

นายมิตร   
สร้อยสน 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
4/2562 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
1/2562 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

6 เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
2/2562 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 300,000 บาท) 
(เดือน ธันวาคม 2561) 

6,972 6,972 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2561 

8 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

3,070.90 3,070.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลป
และเคมีภัณฑ์ 
จํากัด 

3,070.90 

บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด 

3,070.90 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
20/2562 ลงวันที่  

2 ม.ค. 2562 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างซ่อม เครื่องปรับอากาศ 

ห้องวิเคราะห์ปรอท 

 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์ 
7,000 

ร้าน บางกอกแอร์ 
7,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
1/62 ลงวันที่  
9 ม.ค. 2562 

10 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
รถยนต์ทะเบียน ม 4315 ภก, 
กธ 4656 ภก,ม 3708 ภก 

  

3,413 3,413 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

3,413 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

3,413 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
21/2562 ลงวันที่ 

 3 ม.ค.2562 

11 จ้างซ่อมเช็คระยะ 90,000 กม 
รถยนต์ทะเบียน กษ 6582 ภก 

2,969.89 2,969.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล ผู้จําหน่าย
โตโยต้า จํากัด 

2,969.89 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด 

2,969.89 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
5/2562 ลงวันที่  
9 ม.ค. 2562 

12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
(น้ําดื่ม 40 ถัง เรือสํารวจประมง 
4) 

480 480 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  พิมาน 

480 

นายสมยศ  พิมาน 

480 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
22/2562 ลงวันที่ 

15 ม.ค.2562 

 แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

 (แก๊สหุงต้ม 2 ถังเรือสํารวจ
ประมง 4) 

900 900 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย  
ญาณไพศาล 

900 

นายกิตติชัย  ญาณ
ไพศาล 

900 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
23/2562 ลงวันที่ 

15 ม.ค.2562 

14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

 (น้ําจืด รถ 6 ล้อ 3 คันรถ เรือ
สํารวจประมง 4) 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา สุด
แสง 

2,400 

นายบุญมา สุดแสง 

2,400 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
24/2562 ลงวันที่ 

15 ม.ค.2562 

15 ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ําแข็ง 30 
ซอง เรือสํารวจประมง 4) 

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ําแข็ง
สามกอง 

2,700 

หจก.โรงน้ําแข็งสาม
กอง 

2,700 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
25/2562 ลงวันที่ 

15 ม.ค.2562 

16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

7,000 ลิตร 

( เรือสํารวจประมง 4) 

183,260 183,260 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

 183,260 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

 183,260 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

2/62 ลงวันที่ 22 
15 ม.ค.2562 

 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17  จ้างซ่อมเปลี่ยนจุ๊บยาง  
รถทะเบียน ม 4315 ภก 

200 200 เฉพาะเจาะจง ร้าน พูลผล  
ยางยนต์  
200 

ร้าน พูลผล  
ยางยนต์  
200 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
6/2562 ลงวันที่ 
16 ม.ค.2562 

18 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว ไป-
กลับ คุระบุรี เกาะพระทอง 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล 

สินสะ 

4,500 

นายภูวดล 

สินสะ 

4,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
7/2562 ลงวันที่ 
16 ม.ค.2562 

19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ก๊าซอาร์กอน UHP 

3 ถัง 

12,124 12,124 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิควิด 
อ๊อกซิเย็น จํากัด 

12,124 

บริษัท ลิควิด อ๊อกซิ
เย็น จํากัด 

12,124 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
3/62 ลงวันที่ 17 

ม.ค.2562 

20 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์  
ทะเบียน 80 5439 ภก 

2 ลูก 

6,460 6,460 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพบูลย์ 
แบตเตอรี่ จํากัด 

6,460 

บริษัท ไพบูลย์ 
แบตเตอรี่ จํากัด 

6,460 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
4/62 ลงวันที่ 21 

ม.ค.2562 

 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  จ้างซ่อมปั้มและท่อปั้มน้ําประปา 8,073.15 8,073.15 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวัฒน์เอ็น
จิเนียริ่ง 

(สํานักงานใหญ่) 
8,073.15 

หจก.ธนวัฒน์เอ็นจิ
เนียริ่ง 

(สํานักงานใหญ่) 
8,073.15 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
5/62 ลงวันที่ 23 

ม.ค.2562 

22 วัสดุสํานักงาน 8,593 8,593 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด 

8,593 

 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

8,593 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
4/2562 ลงวันที่ 
23 ม.ค.2562 

23 ซื้อวัสดุการเกษตร 

สาหร่ายทะเล 8 กก.(กระบี่) 
2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางบัวลา   

ดาทอง 

2,000 

นางบัวลา   
ดาทอง 

2,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
26/2562 ลงวันที่ 

28 ม.ค.2562 

24 ซื้อวัสดุการเกษตร 

สาหร่ายทะเล 8 กก.(พังงา) 
2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางบุญตา   

ภู่ภิญโญ 

2,000 

นางบุญตา   
ภู่ภิญโญ 

2,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
27/2562 ลงวันที่ 

28 ม.ค.2562 

 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  ซื้อวัสดุการเกษตร 

สาหร่ายทะเล 8 กก.(ภูเก็ต) 
2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์ 

วุ่นปาน 

2,000 

นายประดิษฐ์ 
วุ่นปาน 

2,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
28/2562 ลงวันที่ 

28 ม.ค.2562 

26 ซื้อวัสดุการเกษตร 

สาหร่ายทะเล 8 กก.(ระนอง) 
2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ 

แก้วแกม 

2,000 

นายวิรัตน์ 
แก้วแกม 

2,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
29/2562 ลงวันที่ 

28 ม.ค.2562 

27 ซื้อวัสดุการเกษตร 

หมึกกล้วย,หมึกกระดอง,หมึก
สาย (พังงา) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤตชภูมิ 

พรหมวงศ์ 

3,000 

นายกฤตชภูมิ 

พรหมวงศ์ 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
30/2562 ลงวันที่ 

28 ม.ค.2562 

28 ซื้อวัสดุการเกษตร 

หมึกกล้วย,หมึกกระดอง,หมึก
สาย (ภูเก็ต) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางธิดารัตน์ 
จันทนะ 

3,000 

นางธิดารัตน์ 
จันทนะ 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
31/2562 ลงวันที่ 

28 ม.ค.2562 

 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29  จ้างเช็คระยะ 100,000 กม. 
รถยนต์ทะเบียน กษ 6582 ภก 

2,907.62 2,907.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล ผู้จําหน่าย
โตโยต้า จํากัด 

2,907.62 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด 

2,907.62 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
8/2562 ลงวันที่ 
29 ม.ค.2562 

30 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

เรือสํารวจประมง 4 
600 600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 

แอนด์ อีควิป
เม้นท์ จํากัด 

600 

บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อีควิปเม้นท์ 
จํากัด 

600 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
33/2562 ลงวันที่ 

28 ม.ค.2562 

         

         

 

 


