
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่  2 มกราคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 

(ลาออก 12 ธ.ค.2561) 

3,016.12 8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์  
นุชนุสิทธิ ์
102,000 

นายอนุพงษ์  
นุชนุสิทธิ ์
102,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

2 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 

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 

3 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 

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 

4 จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 

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 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 

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 

6 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 

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 

7 เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 

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 

8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 300,000 บาท) 
(เดือน ธันวาคม 2561) 

10,418.00 10,418.00 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 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างซ่อม เครื่องตัดหญ้า 

 
1,070 1,070 เฉพาะเจาะจง ร้าน มนิตย์  

ยานยนต์ 

1,070 

ร้าน มนิตย์  
ยานยนต์ 

1,070 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
2/2562 ลงวันที่  

4 ธ.ค. 2561 

10 จ้าง ปะยาง รถยนต์ทะเบียน นข 
6070 ภก 

  

200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านพูลผล  
ยางยนต์ 

200 

ร้านพูลผล  
ยางยนต์ 

200 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2562 ลงวันที่ 

 6 ธ.ค. 2561 

11 เช่า ห้องประชุม 2 วัน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง โรงแรม เอราวัณ 
พังงา 

3,000 

โรงแรม เอราวัณ 
พังงา 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 เช่า ศพม.ภูเก็ต 
1/2562 ลงวันที่  

7 ธ.ค. 2561 

12 วัสดุสํานักงาน 12 รายการ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา 
สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 

3,000 

 

บริษัท อัษรา สเตชั่น
เนอรี่ จํากัด 

3,000 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
19/2562 ลงวันที่  

7 ธ.ค. 2561 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  จ้างซ่อม รถยนต์ทะเบียน กง 
9328 ภก 

 

35,025 35,025 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มการยาง 

35,025 

ร้าน เอ็มการยาง 

35,025 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
64/2562 ลงวันที่ 

11 ธ.ค. 2561 

14 จ้างซ่อม รถยนต์ 80 5439 ภก 

 
74,951.36 74,951.36 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรเรือน

ทอง เซอร์วิส 

74,951.36 

ร้าน เพชรเรือนทอง 
เซอร์วิส 

74,951.36 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
65/2562 ลงวันที่ 

19 ธ.ค. 2561 

         
         

 


