
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 6 เดือน มี.ค. 2563 

 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
96,000 บาท 

นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
96,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
1/2563 ลงวันที่ 
18 ต.ค. 2562 

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 6 เดือน มี.ค. 2563 

 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 บาท 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
2/2563 ลงวันที่ 
18 ต.ค. 2562 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 6 เดือน มี.ค. 2563 

 

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

นายมิตร  
สร้อยสน 
84,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2563 ลงวันที่ 
18 ต.ค. 2562 

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 6 เดือน มี.ค. 2563 
 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
1/2563 ลงวันที่ 
18 ต.ค. 2562 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 6 เดือน มี.ค. 2563 

 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
2/2563 ลงวันที่ 
18 ต.ค. 2562 

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2562 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 250,000 บาท) 
(เดือน มีนาคม 2563) 

8,690.80 8,690.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพาณิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
250,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พาณิชย์ จํากัด (ไม่
เกิน 250,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 

 17 ก.ย. 2562 

7 วัสดุสํานักงาน  
จํานวน 2 รายการ (น้ําดื่ม) 

1,755 1,755 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ําดื่ม เอช
ทูโอ จํากัด 
1,755 บาท 

บริษัท น้ําดื่ม เอชทูโอ 
จํากัด  
1,755 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

ว.119 

ลงวันที่   
3 มี.ค. 2563 

8 วัสดุงานบ้านงานครัว  
จํานวน 2 รายการ 

85 85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด   
85 บาท 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด   
85 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

46/2563 ลงวันที่  
3 มี.ค. 2563 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
จํานวน 1 รายการ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.โอ.
ภูเก็ตการด์โฟน 
จํากัด  
 1,000 บาท 

บริษัท ที.พี.โอ.ภูเก็ต
การด์โฟน จํากัด  
1,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

47 /2563 ลงวันที่ 

 3 มี.ค. 2563 

10 วัสดุสํานักงาน  
จํานวน 1 รายการ 

4,298 4,298 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

4,298 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

4,298 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

48/2563 ลงวันที่ 

5 มี.ค. 2563 

11 วัสดุงานบ้านงานครัว 

 จํานวน 1 รายการ 

(น้ําดื่ม เรือสํารวจประมง 4) 

480 480 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ พิมาน 
 

480 บาท 

นายสมยศ พิมาน 
 

480 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
49/2563 ลงวันที่  

6 มี.ค. 2563 

12 วัสดุงานบ้านงานครัว 

จํานวน 1 รายการ 

(แก๊สหุงต้ม เรือสํารวจประมง 4) 

900 900 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย 

ญาณไพศาล 

900 

นายกิตติชัย 

ญาณไพศาล 

900 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

50/2563 ลงวันที่ 

6 มี.ค.2563 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุงานบ้านงานครัว 

จํานวน 1 รายการ 

(น้ําจืด เรือสํารวจประมง 4) 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง บุญมา สุดแสง 
2,400 บาท 

บุญมา สุดแสง 
2,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
51/2563 ลงวันที่  

6  มี.ค.2563 

14 วัสดุงานบ้านงานครัว 

จํานวน 1 รายการ 

(น้ําแข็ง เรือสํารวจประมง 4) 

2,850 2,850 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ําแข็ง 

สามกอง  
2,850 บาท 

หจก.โรงน้ําแข็ง 

สามกอง  
2,850 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
52/2563 ลงวันที่  

6  มี.ค. 2563 

15 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

วัสดุเชื้อเพลิง จํานวน 7 
รายการ 

19,940 19,940 เฉพาะเจาะจง บ.โชคไพบูลย์ 
เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 

19,940 บาท 

บ.โชคไพบูลย์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด 

19,940 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
29/2563 ลงวันที่  

6 มี.ค.2563 

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จํานวน 1 รายการ 

เรือสํารวจประมง 4 

134,280 134,280 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพาณิชย์ 
จํากัด  
134,280 บาท 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พาณิชย์ จํากัด 
134,280 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
30/2563 ลงวันที่  
13  มี.ค. 2563 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 จ้างเหมาซ่อมบานประตู 

สํานักงาน จํานวน 1 รายการ 
300 300 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ รัต

โนชัยกุล 300 
บาท 

นายประสงค์ รัตโนชัย
กุล 300 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
25/2563 ลงวันที่  
13  มี.ค. 2563 

18 เช่ารถยนต์ เกาะยาว จ.พังงา 

จํานวน 1 รายการ 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  

รอดประดิษฐ์ 
4,000 บาท 

นายนพดล  
รอดประดิษฐ์  
4,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
3/2563 ลงวันที่  
16 มี.ค.2563 

19 เช่ารถยนต์ ท่าฉัตรไชย  
จํานวน 1 รายการ 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางปัทมา คงมี 

4,000 บาท 

นางปัทมา คงมี 

4,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 

4/2563 ลงวันที่  
16 มี.ค. 2563 

20 เช่ารถยนต์ อ.ท้ายเหมือง 

อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

จํานวน 1 รายการ 

4,340 4,340 เฉพาะเจาะจง นายมานพ  
อบเชย  
4,340 บาท 

นายมานพ  อบเชย 
4,340 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม. ภูเก็ต 

5/2563 ลงวันที่ 5  
16มี.ค.2563 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  เช่ารถยนต์ อ.เกาะลันตา 

อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 

จํานวน 1 รายการ 

4,340 4,340 เฉพาะเจาะจง นางจันทิรา  
โสติสงค์  
4,340 บาท 

นางจันทิรา โสติสงค์ 
4,340 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 

6/2563 ลงวันที่  
16 มี.ค. 2563 

22 เช่า รถยนต์ ต.ปากน้ํา ต.บางริ้น 
จ.ระนอง 

จํานวน 1 รายการ 

4,340 4,340 เฉพาะเจาะจง น.ส. จินดารัตน ์

จันดีเทพ  
4,340 บาท 

น.ส. จินดารัตน ์

จันดีเทพ  
4,340 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม. ภูเก็ต     
7/2563 ลงวันที่ 

16 มี.ค.2563 
 

23 จ้างเหมาพิมพ์สติกเกอร์เคลือบ
ติดพลาสวูด  
จํานวน 1 รายการ 

18,190 18,190 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กแอด 
ภูเก็ต จํากัด  
18,190 บาท 

บริษัท บิ๊กแอด ภูเก็ต 
จํากัด  
18,190 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

31/2563 ลงวันที่  
18 มี.ค.2563 

24 วัสดุก่อสร้าง  
จํานวน 12 รายการ 

8,374.89 8,374.89 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์โฮม 

เซ็นเตอร์  
8,374.89 บาท 

หจก.ชัยยันต์โฮม 

เซ็นเตอร์  
8,374.89 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 
 

ซื้อ  ศพม.ภูเก็ต 

32/2563 ลงวันที่  
18 มี.ค. 2563 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
จํานวน 3 รายการ 

45,490 45,490 เฉพาะเจาะจง ร้าน NetworK 
COMPuter 
45,490 บาท 

ร้าน NetworK 
COMPuter 
45,490 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ  ศพม.ภูเก็ต 

33/2563 ลงวันที่  
18 มี.ค. 2563 

26 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  
ห้องธุรการ 1  
จํานวน 7 รายการ 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์ 
 12,000 บาท 

ร้าน บางกอกแอร์ 
 12,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

34/2563 ลงวันที่  
18 มี.ค.2563 

27 จ้างเหมาระบบเพาะฟักสําหรับ
ธนาคารปูม้า  
จํานวน 2 รายการ 

256,000 256,000 เฉพาะเจาะจง นายกล้า  แซ่ลิ้ม 

256,000 บาท 

นายกล้า  แซ่ลิ้ม 

256,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

35/2563 ลงวันที่  
18 มี.ค.2563 

28 วัสดุการเกษตร  
จํานวน 3 รายการ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์  
จันทนะ  
3,000 บาท 

น.ส.ธิดารัตน์  จันทนะ 
3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
53/2563 ลงวันที่  
25 มี.ค. 2563 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 วัสดุการเกษตร จํานวน 3 
รายการ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์   
ลาภพูนพิวัฒน์ 
3,000 บาท 

นายสุพจน์   
ลาภพูนพิวัฒน์  
3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
54/2563 ลงวันที่  
25 มี.ค. 2563 

30 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 
รายการ 

4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา 
สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด  
4,200 

บริษัท อัษรา สเตชั่น
เนอรี่ จํากัด  
4,200 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
55/2563 ลงวันที่  
26 มี.ค. 2563 

         

         

 


