
 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะรน  

 

ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วงเงินทําสัญญา วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. วัสดุสํานักงาน 2,280.- 2,280.- 1 ธค. 59 7 ธค. 59 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 

2,280.- 
ร้านบุญเลิศฯ 
2,280.- 

ตกลงราคา 

2. ซ่อมเรือ 
033-54-0002 

26,138.- 26,138.- 1 ธค. 59 31 ธค. 59 ตกลงราคา บจก. วัชรมารีน 
26,138.- 

บจก. วัชรมารีน 
26,138.- 

ตกลงราคา 

3. วารสาร 1,350.- 1,350.- 6 ธค. 59 6 ธค. 59 ตกลงราคา บจก. อินฟินิทฯ 
1,350.- 

บจก. อินฟินิทฯ 
1,350.- 

ตกลงราคา 

4. น้ําดื่ม 930.- 930.- 6 ธค. 59 6 ธค. 59 ตกลงราคา หจก. สุรกฤษน้ําดื่ม 
930.- 

หจก. สุรกฤษน้ําดื่ม 
930.- 

ตกลงราคา 

5. วั ส ดุ สํ า ห รั บ ใ ช้ ใ น
โครงการฯ 

1,000.- 1,000.- 1 ธค. 59 3 ธค. 59 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
1,000.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
1,000.- 

ตกลงราคา 

6. นิทรรศการ 12,000.- 12,000.- 1 ธค. 59 2 ธค. 59 
 

ตกลงราคา ร้านสกายมีเดีย 
12,000.- 

ร้านสกายมีเดีย 
12,000.- 

ตกลงราคา 

7. วัสดุสํานักงาน 1,750.- 1,750.- 8 ธค. 59 7 มค. 60 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง 
1,750.- 

ร้านสุรชัยการช่าง 
1,750.- 

ตกลงราคา 

8. ซ่อมรถ ป-3454 9,951.- 9,951.- 8 ธค. 59 15 ธค. 59 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง 
9,951.- 

ร้านสุรชัยการช่าง 
9,951.- 

ตกลงราคา 

9. ซ่อมรถ 80-4924 4,354.90 4,354.90 8 ธค. 59 15 ธค. 59 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง 
4,354.90 

ร้านสุรชัยการช่าง 
4,354.90 

ตกลงราคา 

 
 
 



- 2 - 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะรน  

 

ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วงเงินทําสัญญา วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
10. ซ่อมรถ นข-2629 16,242.60 16,242.60 8 ธค. 59 7 มค. 60 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง 

16,242.60 
ร้านสุรชัยการช่าง 
16,242.60 

ตกลงราคา 

11. ซ่อมรถ 40-0161 20,865.- 20,865.- 8 ธค. 59 23 ธค. 59 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง 
20,865.- 

ร้านสุรชัยการช่าง 
20,865.- 

ตกลงราคา 

12. ซ่อมรถ 80-5546 25,201.71 25,201.71 8 ธค. 59 7 มค. 60 ตกลงราคา บจก. แสงรุ่งภูเก็ต 
25,201.71 

บจก. แสงรุ่งภูเก็ต 
25,201.71 

ตกลงราคา 

13. ไม้อัด 69,336.- 69,336.- 1 ธค. 59 7 มค. 60 ตกลงราคา หสม. รวมโชคค้าไม้ 
69,336.- 

หสม. รวมโชคค้าไม้ 
69,336.- 

ตกลงราคา 

14. เช่าเครื่องเสียง 50,000.- 50,000.- 1 ธค. 59 4 ธค. 59 ตกลงราคา นายประเสริฐ ดิษฐ์แก้ว 
50,000.- 

นายประเสริฐ ดิษฐ์แก้ว 
50,000.- 

ตกลงราคา 

15. ป้ายประชาสัมพันธ์ 28,986.- 28,986.- 1 ธค. 59 3 ธค. 59 ตกลงราคา นายสมศักดิ์ พรชัย 
28,986.- 

นายสมศักดิ์ พรชัย 
28,986.- 

ตกลงราคา 

16. ถ่ายภาพนิ่ง 4,000.- 4,000.- 1 ธค. 59 4 ธค. 59 ตกลงราคา นายณรงค์ เนียมหอม 
4,000.- 

นายณรงค์ เนียมหอม 
4,000.- 

ตกลงราคา 

17. จัดดอกไม้สด 6,400.- 6,400.- 1 ธค. 59 4 ธค. 59 ตกลงราคา นางอรวรรณ กัณสุทธิ์ 
6,400.- 

นางอรวรรณ กัณสุทธิ์ 
6,400.- 

ตกลงราคา 

 
 
 
 
 



- 3 - 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะรน  

 

ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วงเงินทําสัญญา วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
18. ค่า Spot 1,800.- 1,800.- 1 ธค. 59 3 ธค. 59 ตกลงราคา นางวไลวรรณ ศุภชัยศิริ

1,800.- 
นางวไลวรรณ ศุภชัยศิริ 
1,800.- 

ตกลงราคา 

19 วัสดุสํานักงาน 5,365.- 5,365.- 20 ธค. 59 3 มค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
5,365.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
5,365.- 

ตกลงราคา 

20. วัสดุงานบ้านงานครัว 24,450.- 24,450.- 20 ธค. 59 3 มค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
24,450.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
24,450.- 

ตกลงราคา 

21. ซ่อมรถ นข-4364 4,260.53 4,260.53 21 ธค. 59 5 มค. 60 ตกลงราคา บจก. โตโยต้าฯ 
4,260.53 

บจก. โตโยต้าฯ 
4,260.53 

ตกลงราคา 

22. ล้อ 6,676.80 6,676.80 19 ธค. 59 3 มค. 60 ตกลงราคา หสม. อดิศักดิ์ฯ 
6,676.80 

หสม. อดิศักดิ์ฯ 
6,676.80 

ตกลงราคา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

กองคลัง เทศบาลตําบลกะรน  
 

ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วงเงินทําสัญญา วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. ซ่อมคอม 

416-52-0059 
2,950.- 2,950.- 7 ธค. 59 22 ธค. 59 ตกลงราคา บจก. คอมเทคฯ 

2,950.- 
บจก. คอมเทคฯ 
2,950.- 

ตกลงราคา 

2. ซ่อมคอม 
416-53-0068 

9,551.93 9,551.93 20 ธค. 59 27 ธค. 59 ตกลงราคา บจก. ริโก้ฯ 
9,551.93 

บจก. ริโก้ฯ 
9,551.93 

ตกลงราคา 

3. วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,100.- 7,100.- 23 ธค. 59 30 ธค. 59 ตกลงราคา หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ 
7,100.- 

หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ 
7,100.- 

ตกลงราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559                                             แบบ สขร.๑ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลกะรน 
 

ลําดับ 
 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ/ 
ราคากลาง 

วงเงินทําสัญญา วันทําสัญญา วันสิ้นสุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง   ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 
 

ซ่อมเปลี่ยนกระบอก
ฟิวส์ รุ่น PROSONIC 

1,979.50 1,979.50 7/12/2559 10/12/2559 ตกลงราคา ห้องกี่ออโต้ซาวด์ภูเก็ต  
ราคา 1,979.50 บาท 

ห้องกี่ออโต้ซาวด์ภูเก็ต  
ราคา 1,979.50 บาท 

 

2 ทําป้ายประชาสัมพันธ์ปี
ใหม่ 2560 

17,900.- 17,900.- 27/12/2559 3/1/2560 ตกลงราคา ร้านสกายมีเดีย 
ราคา 17,900.-บาท 

ร้านสกายมีเดีย 
ราคา 17,900.-บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559                                              แบบ สขร.๑ 
กองช่าง เทศบาลตําบลกะรน 

 
 

ลําดับ 
 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ/ 
ราคากลาง 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทําสัญญา วันสิ้นสุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง   ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1. แบตเตอรี่ 3,900.- 3,900.- 2/12/2559 7/12/2559 ตกลงราคา ร้านชัยบัตเตอรี่ 
ราคา 3,900.-บาท 

ร้านชัยบัตเตอรี่ 
ราคา 3,900.-บาท 

 

2. จ้างเหมาดูและและ
บํารุงรักษาระบบรวบรวม
น้ําเสียและสถานีปรับปรุง 

962,669.40 962,000.- 2/12/2559 4/12/2559 e-Auction บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 
จํากัด ราคา 5,132,000.-บาท 

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 
จํากัด ราคา 5,132,000.-บาท 

เป็นผู้เสนราคา
ต่ําสุด 

3. ก่อสร้างระบบสูบน้ําเสีย
บริเวณโคกโตนด 

1,384,330.56 1,384,000.- 7/12/2559 7/3/2560 สอบราคา หจก.ภูเก็ตธวัชชัยการโยธา 
ราคา 1,384,000.-บาท 

หจก.ภูเก็ตธวัชชัยการโยธา 
ราคา 1,384,000.-บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

4. วัสดุก่อสร้าง 
 

24,706.30 24,706.30 8/12/2559 15/12/2559 ตกลงราคา หสม.รวมโชคกะตะค้าไม้ 
ราคา 24,706.30 บาท 

หสม.รวมโชคกะตะค้าไม้ 
ราคา 24,706.30 บาท 

 

5. วัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) 
 

56,003.80 56,003.80 13/12/2559 28/12/2559 ตกลงราคา บจก.แสงชัยพาณิชย์ 
ราคา 56,003.80 บาท 

บจก.แสงชัยพาณิชย์ 
ราคา 56,003.80 บาท 

 

6. ซ่อมรถยนต์ 80-5765 23,442.63 23,442.63 13/12/2559 28/12/2559 ตกลงราคา บจก.แสงรุ่งภูเกต็ 
ราคา 23,442.63 บาท 

บจก.แสงรุ่งภูเกต็ 
ราคา 23,442.63 บาท 

 

7. ซ่อมรถยนต์ บจ-1136 46,587.80 46,587.80 15/12/2559 25/12/2559 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 46,587.80 บาท 

ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 46,587.80 บาท 

 

7. วัสดุยานพาหนะ 15,723.65 15,723.65 20/12/2559 27/12/2559 ตกลงราคา หสม.อดิศักดิ์พาณิชย์ 
ราคา 15,723.65 บาท 

หสม.อดิศักดิ์พาณิชย์ 
ราคา 15,723.65 บาท 

 

8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 53,100.- 53,100.- 27/12/2559 26/01/2560 ตกลงราคา บริษัท คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิส
เตมส์ จํากัด ราคา 53,100.-บาท 

บริษัท คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิส
เตมส์ จํากัด ราคา 53,100.-บาท 

 

9. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11,800.- 11,800.- 
 

27/12/2559 26/01/2560 ตกลงราคา บริษัท คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิส
เตมส์ จํากัด ราคา 11,800.-บาท 

บริษัท คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิส
เตมส์ จํากัด ราคา 11,800.-บาท 

 

10 ซ่อมแซมปั้มสูบน้ําเสีย 
PS1 PS2 และ CP2 

786,060.47 489,000.- 27/12/2559 10/2/2560 สอบราคา บจก.เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 
ราคา 489,000.-บาท 

บจก.เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 
ราคา 489,000.-บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 



 
 
 

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559                                              แบบ สขร.๑ 
กองช่าง เทศบาลตําบลกะรน 

 
 

ลําดับ 
 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ/ 
ราคากลาง 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทําสัญญา วันสิ้นสุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง   ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

11. ซ่อมรถยนต์ 80-8138 26,129.40 26,129.40 27/12/2559 6/1/2560 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการข่าง 
ราคา 26,129.40 บาท 

ร้านสุรชัยการข่าง 
ราคา 26,129.40 บาท 

 

12. ซ่อมรถยนต์ 80-4919 
ภูเก็ต 

38,616.30 38,616.30 27/12/2559 6/1/2560 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 38,616.30 บาท 

ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 38,616.30 บาท 

 

13. วัสดุการเกษตร 16,825.75 16,825.75 27/12/2559 6/1/2560 สอบราคา หสม.อดิศักดิ์พาณิชย์ 
ราคา 16,825.75 บาท 

หสม.อดิศักดิ์พาณิชย์ 
ราคา 16,825.75 บาท 

 

14. ซ่อมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 
 

3,980.40 3,980.40 27/12/2559 6/1/2560 ตกลงราคา ร้านสกลพาณิชย์ 
ราคา 3,980.40 บาท 

ร้านสกลพาณิชย์ 
ราคา 3,980.40 บาท 

 

15. วัสดุอื่น 
 

2,268.40 2,268.40 29/12/2559 1/1/2560 ตกลงราคา ร้านสกลพาณิชย์ 
ราคา 2,268.40 บาท 

ร้านสกลพาณิชย์ 
ราคา 2,268.40 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
กองการศึกษา  เทศบาลตําบลกะรน 

 
ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทําสัญญา วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการเรียนรู้ จํานวน 3 
รายการ ของโรงเรียนเทศบาลวัด
กิตติสังฆาราม  

96,400.- 96,400.- 16 ธ.ค.59 26 ธ.ค.59 ตกลงราคา บริษัท ไซอันส ์
เซ็นเตอร์ โปร
ดักส์ จํากัด 
96,400.- 

บริษัท ไซอันส ์
เซ็นเตอร์ โปร
ดักส์ จํากัด 
96,400.- 

เป็นผู้เสนอราคา 
ที่ดีที่สุด  

2 จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ 
จํานวน 2 คัน ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกะตะ ในวันที่ 23 ธันวาคม 
2559 

9,600.-  9,600.- 20 ธ.ค.59 23 ธ.ค.59 ตกลงราคา น.ส.จินตนา 
พรหมจรรย์ 

9,600.- 

น.ส.จินตนา 
พรหมจรรย์ 

9,600.- 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

3 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ จํานวน 
3  วันๆละ  3  คัน  ของโรง เรี ยน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม ในวันที่ 
26-28 ธันวาคม 2559 

43,200.- 43,200.- 20 ธ.ค.59 28 ธ.ค.59 ตกลงราคา น.ส.จินตนา 
พรหมจรรย์ 
43,200.- 

น.ส.จินตนา 
พรหมจรรย์ 
43,200.- 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

4 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 
3 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-
58-0085,420-59-0091,420-54-
0069 

3,156.50  3,156.50 20 ธ.ค.59 21 ธ.ค.59 ตกลงราคา หสม.บุญธรรม
แอร์ 

3,156.50 

หสม.บุญธรรม
แอร์ 

    3,156.50 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

 
 
 



ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทําสัญญา วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเรียนรู้สู่
โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
กะตะ 

1,652.- 1,652.- 21 ธ.ค. 59 22 ธ.ค.59 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
1,652.- 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
1,652.- 

เป็นผู้เสนอราคา 
ที่ดีที่สุด  

6 จัดจ้างงานพิมพ์ไวนิล  โครงการ
เรียนรู้สู่โลกกว้าง ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกะตะ 

360.- 360.- 21 ธ.ค. 59 22 ธ.ค. 59 ตกลงราคา นายสมศักดิ์  
พรชัย 
360.- 

นายสมศักดิ์  
พรชัย 
360.- 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกะตะ 

1,065.72 1,065.72 22 ธ.ค. 59 23 ธ.ค. 59 ตกลงราคา ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

1,065.72 

ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

1,065.72 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

8 จัดทํา Spot ประชาสัมพันธ์ 
โครงการวันขึ้นปีใหม่ 2560 

1,800.- 1,800.- 22 ธ.ค. 59 23 ธ.ค. 59 ตกลงราคา นางสาววไล
พรรณ ศุภชัยสริิ

1,800.- 

นางสาววไล
พรรณ ศุภชัยสริิ

1,800.- 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

9 จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการวัน
ขึ้นปีใหม่ 2560 

6,820.- 6,820.- 22 ธ.ค. 59 23 ธ.ค. 59 ตกลงราคา นายสมศักดิ์  
พรชัย 

6,820.- 

นายสมศักดิ์  
พรชัย 

6,820.- 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

10 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ยี่ห้อ Brother HL-5350 DN
หมายเลขครุภัณฑ์ 480-56-0047 

12,048.20 12,048.20 26 ธ.ค.59 27 ธ.ค.59 ตกลงราคา บ.เอส ดี ภูเก็ต
คอมพิวเตอร์ 

จํากัด 
12,048.20 

บ.เอส ดี ภูเก็ต
คอมพิวเตอร์ 

จํากัด 
12,048.20 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

 
 
 
 


