
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการท าความสะอาด  
(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 12 เดือน ก.ย. 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 12 เดือน ก.ย. 2563 

 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย 
เขียวนิล 
84,000 บาท 

นายอ านวย 
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 12 เดือน ก.ย. 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 12 เดือน ก.ย. 2563 
 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

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



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 12 เดือน ก.ย. 2563 

 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

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

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2562 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 150,000 บาท) 
(เดือน กันยายน 2563) 

6,569.40 6,569.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด (ไม่เกิน 
150,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด (ไม่เกิน 
150,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 20 เม.ย. 

2563 

7 จ้างเหมาซ่อมประตูห้องประชุม 

จ านวน 1 รายการ 
4,590 4,590 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์   

รัตโนชัยกุล 
4,590 บาท 

นายประสงค์   
รัตโนชัยกุล  
4,590 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
34/2563 ลงวันที่  

2 ก.ย. 2563 

8 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 
ประตูอลูมิเนียม 2 บาน 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์   
รัตโนชัยกุล 
4,000 บาท 

นายประสงค์   
รัตโนชัยกุล  
4,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
87/2563 ลงวันที่  

2 ก.ย. 2563 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  ป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 

(2 แผ่น 120x300 ซ.ม.) 
1,391 1,391 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กแอด

ภูเก็ต จ ากัด 

1,391 บาท 

บริษัท บิ๊กแอดภูเก็ต 
จ ากัด 1,391 บาท 

 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119 ซื้อ ศพม.
ภูเก็ต ลงวันที่   
3 ก.ย. 2563 

10 ท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 
 (ประชุม ร.ร เอราวัณ พังงา) 

1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพี บุ้กส์ 
แอนด์ คอมพ์ 
จ ากัด  
1,050 บาท 

บริษัท พีพี บุ้กส์ 
แอนด์ คอมพ์ จ ากัด 
1,050 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
35/2563 ลงวันที่  

3 ก.ย. 2563 

11 ค่าเช่าห้องประชุม  
จ านวน 1 รายการ  
(2 วัน 5000x2=10,000) 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม.
เอราวัณ จ ากัด 

10,000 บาท 

บริษัท พี.เอ็ม.เอราวัณ 
จ ากัด 10,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
9/2563 ลงวันที่  
3 ก.ย. 2563 

12 วัสดุส านักงาน  
จ านวน 25 รายการ 

4,450 4,450 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอร์รี่ 
จ ากัด  
4,450 บาท 

บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอร์รี่ จ ากัด 
4,450 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 

90/2563 ลงวันที ่
3 ก.ย.2563 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุก่อสร้าง  
จ านวน 2 รายการ 
 สายช าระ 

460 460 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์อคิวิปเมจน์ 
460 บาท 
 

บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์อคิวิปเมจน์ 
460 บาท 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
88/2563 ลงวันที่  
10 ก.ย. 2563 

14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
จ านวน 1 รายการ  

900 900 เฉพาะเจาะจง ร้าน จรัลเครื่อง
เหล็กไฟฟ้า  
900 บาท 

ร้าน จรัลเครื่องเหล็ก
ไฟฟ้า  
900 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
89/2563 ลงวันที่  
10 ก.ย. 2563 

15 วัสดุก่อสร้าง  
จ านวน 4 รายการ  
(ลวด แขวน t-Bar ,ยิบซัม) 

940 940 เฉพาะเจาะจง บริษัท สินเจริญ 
เวิลด์กลาส  
940 บาท 

บริษัท สินเจริญ เวิลด์
กลาส  
940 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม. ภูเก็ต     
91/2563 ลงวันที่ 

10 ก.ย.2563 
 

16 วัสดุก่อสร้าง  
จ านวน 2 รายการ   
(ไม้ยางไสกบ ตะปู) 

922.34 922.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
โรงไม้ตะกั่วป่า 
จ ากัด  
922.34 บาท 

บริษัท ภูเก็ตโรงไม้
ตะกั่วป่า จ ากัด 
922.34 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2. 
ราคาไม่เกินงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
92/2563 ลงวันที่  
10 ก.ย. 2563 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 ซ่อมคอมพิวเตอร์  
จ านวน 1 รายการ 

1,580 1,580 เฉพาะเจาะจง ร้าน network 
computer 
1,580 บาท 

ร้าน network 
computer  
1,580 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
36/2563 ลงวันที่  
10 ก.ย. 2563 

18 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์  
กษ-6582 ภก.  
จ านวน 19 รายการ  
เช็ค 160,000กม. 

7,955.03 7,955.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด 
7,955.03 บาท 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล 
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 
จ ากัด  
7,955.03 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต  
62/2563 ลงวันที่  

10 ก.ย.2563 

19 วัสดุส านักงานและวัสดุ
วิทยาศาสตร์  
จ านวน 15 รายการ 

5,080 5,080 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จ ากัด  
5,080 บาท 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด   
5,080 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

63/2563 ลงวันที่  
10 ก.ย.2563 

20 วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุ
การเกษตร  
จ านวน 3 รายการ 

10,110 10,110 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จ ากัด  
10,110 บาท 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด   
10,110 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม. ภูเก็ต 

64/2563 ลงวันที่ 
11 ก.ย.2563 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  จ้างเหมาพิมพ์สติกเกอร์
เคลือบพลาสวูด  
จ านวน 1 รายการ 

4,280 4,280 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กแอด 
ภูเก็ต จ ากัด 
4,280 บาท 

บริษัท บิ๊กแอด ภูเก็ต 
จ ากัด  
4,280 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต  
37/2563 ลงวันที่  

11 ก.ย.2563 

22 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล  
จ านวน 2 รายการ 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านโคกกลอยปริ้
สติ้ง 

 1,800 บาท 

ร้านโคกกลอยปริ้สติ้ง 
1,800 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม. ภูเก็ต     
38/2563 ลงวันที่ 

11 ก.ย.2563 
 

23 น้ าดื่ม   
จ านวน 2 รายการ 

1,620 1,620 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 
1,620 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด  
1,620 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 ศพม. ภูเก็ต     
ลงวันที่  

21 ก.ย.2563 
 

24 จ้างเหมาซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ 

4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง ร้าน network 
computer 
4,700 บาท 

ร้าน network 
computer  
4,700 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง  ศพม.ภูเก็ต 

39./2563 ลงวันที่  
24 ก.ย. 2563 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  วัสดุงานบ้านงานครัว 

 จ านวน  1 รายการ 
750 750 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์  รัต

โนชัยกุล  
750 บาท 

นายประสงค์  รัตโน
ชัยกุล  
750 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
93/2563 ลงวันที่  
25 ก.ย. 2563 

26 วัสดุงานบ้านงานครัว 

 จ านวน  13 รายการ 
2,515 2,515 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์

ชีป จ ากัด  
2,515 บาท 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด  
 2,515 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม. ภูเก็ต     
94/2563 ลงวันที่ 

25 ก.ย.2563 
 

27 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 
 กษ-6582 ภก.  
จ านวน 2 รายการ 

(เจียรจานดิส) 

1,996.62 1,996.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด 
1,996.62 บาท 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า 
จ ากัด  
1,996.62 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
40/2563 ลงวันที่  

25 ก.ย.2563 

28 วัสดุส านักงาน จ านวน 11 
รายการ  

1,631 1,631 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอร์รี่ 
จ ากัด  
1,631 บาท 

บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอร์รี่ จ ากัด 
1,631 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
95./2563 ลงวันที่  

25 ก.ย. 2563 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 ตุลาตม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 
รายการ  

2,380 2,380 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอร์รี่ 
จ ากัด  
2,380 บาท 

บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอร์รี่ จ ากัด 
2,380 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
96/2563 ลงวันที่  
25 ก.ย. 2563 

30 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จ านวน 4 รายการ 

19,013.90 19,013.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลป
และเคมีภัณฑ์ 
19,013.90 
บาท 

บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ 
19,013.90 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
65./2563 ลงวันที่  

25 ก.ย.2563 

         

         



 


