
 

  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการท าความสะอาด  
(1 เม.ย.2564-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 3 เดือน มิ.ย. 2564 

 

9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
28,500 บาท 

นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
28,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
20/2564 ลงวันที่ 
23 มี.ค. 2563 

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 9 เดือน มิ.ย. 2564 

 

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 
2/2564 ลงวันที่ 3 

พ.ย. 2563 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 9 เดือน มิ.ย. 2564 

 

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

นายมิตร  
 สร้อยสน 
84,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2564 ลงวันที่ 3 

พ.ย. 2563 

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 9 เดือน มิ.ย. 2564 
 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
1/2564 ลงวันที่ 3 

พ.ย. 2563 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

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.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 9 เดือน มิ.ย. 2564 

 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เช่า ศพท.ภูเก็ต 
2/2564 ลงวันที่ 3 

พ.ย. 2563 

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 1 ต.ค.2563 -30 ก.ย.
2564)เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 200,000 บาท) 
(เดือน มิถุนายน. 2564 

7,908.90 7,908.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 25 ก.ย. 

2563 

7 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 

ไม้บ้านพักห้องแถว 10 ห้อง 
ณรงค์ชัย   

1,399.56 1,399.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
โรงไม้ตะกั่วป่า 
จ ากัด 1,399.56 
บาท 

บริษัท ภูเก็ตโรงไม้
ตะกั่วป่า จ ากัด 
1,399.56 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 

65/2564 ลงวันที่            
4 มิ.ย.2564 

8 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,450 1,450 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จ ากัด  
1,450 บาท 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด  1,450 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 

66/2564 ลงวันที ่
4 มิ.ย. 2564 



 

                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุส านักงาน จ านวน 3 
รายการ น้ าดื่ม 

1,530 1,530 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 1,530 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 1,530 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119 

ลงวันที่ 
7 มิ.ย.2564 

10 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์  
กษ-6582 ภก.  
จ านวน 6 รายการ 

3,264.14 3,264.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพ
ริล์ จ ากัด  
3,264.14 บาท 

บริษัท โตโยต้าเพริล์ 
จ ากัด  3,264.14 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

31/2564 ลงวันที ่
7 มิ.ย. 2564 

11 จ้างเหมาท าป้ายบอกทาง 
ธนาคารปูม้า ต.เกาะกาง เกาะ
ลันตา จ านวน 1 รายการ 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายก้องวิทย์  ผล
แก้ว  9,000 
บาท 

นายก้องวิทย์  ผลแก้ว  
9,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

50/2564 ลงวันที ่
7 มิ.ย. 2564 

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
จ านวน 1 รายการ รถยนต์ 80-
5439 ภก. ยางคู่หน้า 2 ล้อ 

12,020 12,020 เฉพาะเจาะจง บริษัท หนึ่งยาน
ยนต์ภูเก็ต จ ากัด 

12,020 บาท 

บริษัท หนึ่งยานยนต์
ภูเก็ต จ ากัด 

12,020 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

51/2564 ลงวันที่            
7 มิ.ย.2564 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  จ้างวิเคราะห์โลหะหนัก  
จ านวน 8 รายการ  
ตะกั่ว สังกะสี แคดเมียมฯ 

50,400 50,400 เฉพาะเจาะจง บ. ห้องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
50,400 บาท 

บ. ห้องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย) 
จ ากัด 50,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

53/2564 ลงวันที ่
7 มิ.ย. 2564 

14 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์  
กล-5289 ภก.  
จ านวน 15 รายการ  
เช็ค 200,000 กม. 

5,014.26 5,014.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพ
ริล์ จ ากัด  
5,014.26 บาท 

บริษัท โตโยต้าเพริล์ 
จ ากัด  5,014.26 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

52/2564 ลงวันที ่
7 มิ.ย. 2564 

15 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   
จ านวน 1 รายการ  
2T 4 กป. 

260 260 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด 260 
บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
260 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

67/2564 ลงวันที่            
8 มิ.ย.2564 

16 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 2 รายการ 
 (ห้องกล้องจุลทรรศน์) 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์ 
 1,800 บาท 

ร้าน บางกอกแอร์ 
 1,800 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

32/2564 ลงวันที ่
10 มิ.ย. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   
จ านวน 1 รายการ  
2T 2 กป. 

240 240 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด 240 
บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด 240 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

68/2564 ลงวันที่            
15 มิ.ย.2564 

18 วัสดุการเกษตร  
จ านวน 2 รายการ 

8,880 8,880 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จ ากัด  
8,880 บาท 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด  8,880 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
54/2564 ลงวันที่  
20 พ.ค. 2564 

19 วัสดุการเกษตร  
จ านวน 7 รายการ จ.ภูเก็ต 

7,350 7,350 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

7,350 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 

7,350 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
55/2564 ลงวันที่  
16 มิ.ย. 2564 

20 วัสดุการเกษตร  
จ านวน 7 รายการ จ.กระบี่ 

7,350 7,350 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

7,350 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 

7,350 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
56/2564 ลงวันที่  
17 มิ.ย. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

เรือประมง4 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นายเชาว์วัฒน์ ศรี
สุวันท์ 4,800 
บาท 

นายเชาว์วัฒน์ ศรีสุ
วันท์ 4,800 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

33/2564 ลงวันที ่
21 มิ.ย. 2564 

22 น้ าดื่ม  เรือส ารวจประมง 4 700 700 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  พิมาน 

700 บาท 

นายสมยศ  พิมาน 

700 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
69/2564 ลงวันที่  
21 มิ.ย. 2564 

23 แก๊ส หุงต้ม ใช้ในเรือส ารวจ
ประมง4 

450 450 เฉพาะเจาะจง กิตติชัย ญาณ
ไพศาล 450 
บาท 

กิตติชัย ญาณไพศาล 
450 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
70/2564 ลงวันที่  
21 มิ.ย. 2564 

24 น้ าจืด ส าหรับใช้ในเรือส ารวจ
ประมง4 2 รถ 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง นาย บุญมา สุด
แสง 1,600 บาท 

นาย บุญมา สุดแสง 
1,600 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
71/2564 ลงวันที่  
21 มิ.ย. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  น้ าแข็ง  จ านวน 1 รายการ 1,425 1,425 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ าแข็ง
สามกอง 1,425 
บาท 

หจก.โรงน้ าแข็งสาม
กอง 1,425 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
72/2564 ลงวันที่  
21 มิ.ย. 2564 

26 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ  
จ านวน 3 รายการ 

2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์ 
 2,200 บาท 

ร้าน บางกอกแอร์ 
 2,200 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

34/2564 ลงวันที ่
22 มิ.ย. 2564 

27 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 

จ านวน 1 รายการ เกาะ
มะพร้าว 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายนิกร อินทร
เจริญ  2,500 
บาท 

นายนิกร อินทรเจริญ  
2,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

35/2564 ลงวันที ่
22 มิ.ย. 2564 

28 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 78,240 78,240 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด 
78,240 บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด 78,240 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
57/2564 ลงวันที่  
22 มิ.ย. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายนม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ พันธุ์ต้นจาก 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  รัก
จิตต์ 30,000 
บาท 

นายปรีชา  รักจิตต์ 
30,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
59/2564 ลงวันที่  
23 มิ.ย. 2564 

30 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ ลูกพันธุ์กุ้งมังกร 

ปล่อยเขาปิหลาย 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง นายกัมพล ศรีรัฐ 

40,000 บาท 

นายกัมพล ศรีรัฐ 

40,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

58/2564 ลงวันที ่
23 มิ.ย. 2564 

31 วัสดุส านักงาน  
จ านวน 1 รายการ 

675 675 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 675 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 675 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

ว.119 

ลงวันที่ 
28 มิ.ย.2564 

 


