
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 เม.ย.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 5 เดือน ส.ค. 2562 

 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
48,000 

นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
48,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
13/2562 ลงวันที่ 

29 มี.ค 2562 

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 11 เดือน ส.ค. 2562 

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

นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
4/2562 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 11 เดือน ส.ค. 2562 

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 

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 11 เดือน ส.ค. 2562 

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 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 

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.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 11 เดือน ส.ค. 2562 

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 

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 300,000 บาท) 
(เดือน สิงหาคม 2562) 

11,995.50 11,995.50 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 

7 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือน ส.ค. 2562 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาว
กาญจนาฎ   
ช่วยเกื้อ 
75,000 

นางสาวกาญจนาฎ   
ช่วยเกื้อ 
75,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
18/2562 ลงวันที่ 
25 เม.ย. 2562 

8 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(7 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือน ส.ค. 2562 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายชวกร 
อาจณรงค์ 
72,000 

นายชวกร 
อาจณรงค์ 
72,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
19/2562 ลงวันที่ 

3 พ.ค. 2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือน ส.ค. 2562 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวรอฮานี  
กาโฮง 
75,000 

นางสาวรอฮานี  กา
โฮง 
75,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
20/2562 ลงวันที่ 
25 เม.ย. 2562 

10 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือน ส.ค. 2562 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท์ 
นุชชาติ 
75,000 

นายณัฐนนท์ 
นุชชาติ 
75,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
21/2562 ลงวันที่ 
25 เม.ย. 2562 

11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

46,159.80 46,159.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลป
และเคมีภัณฑ์ 
จํากัด 

46,159.80 

บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด 

46,159.80 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

47/62 ลงวันที่  
1 ส.ค. 2562 

12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 

 
44,637.19 44,637.19 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ 

โฮมเซ็นเตอร์ 
44,637.19 

หจก.ชัยยันต์ 

โฮมเซ็นเตอร์ 
44,637.19 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
48/2562 ลงวันที่  

1 ส.ค. 2562 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

จํานวน 1 รายการ 

 

360 360 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

360 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

360 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
91/2562 ลงวันที่  
20 ส.ค. 2562 

         

         

         

 


