
  แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่ 1  ตลุาคม พ.ศ. 2562 

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.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 6 เดือน ก.ย. 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 12 เดือน ก.ย. 2562 

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

นายอ านวย 
เขียวนิล 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

3 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 12 เดือน ก.ย. 2562 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

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

4 เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 12 เดือน ก.ย. 2562 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
2/2562 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 300,000 บาท) 
(เดือน กันยายน 2562) 

8,832.10 8,832.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จ ากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จ ากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2561 

6 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 5 เดือน ก.ย. 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 

7 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(7 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 5 เดือน ก.ย. 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 

8 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 5 เดือน ก.ย. 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 

 



แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 5 เดือน ก.ย. 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 

10 จ้างเหมาซ่อมโทรศัพท์ ตู้สาขา 2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง นายประพาส 

บ ารุงนา 

2,300 

นายประพาส 

บ ารุงนา 

2,300 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

มาตรา 96 ข้อ 79 

วรรคสอง 

6 ก.ย. 2562 

11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

 
1,308 1,308 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต

จังหวัดพานิชย์ 
จ ากัด 

1,308 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ 
จ ากัด 

1,308 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
92/2562 ลงวันที่  

6 ก.ย. 2562 

12 ซื้อวัสดุส านักงานและวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 

3,199 3,199 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จ ากัด 

3,199 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 

3,199 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
93/2562 ลงวันที่  

6 ก.ย. 2562 

 



 แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  ซื้อวัสดุก่อสร้าง 

 
380 380 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ่อแร่

การค้า จ ากัด 

380 

บริษัท บ่อแร่การค้า 
จ ากัด 

380 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
94/2562 ลงวันที่  

6 ก.ย. 2562 

14 ซื้อวัสดุส านักงาน น้ าดื่ม ใช้ใน
การประชุมและผู้มาติดต่อ
ราชการ 

 

3,199 3,199 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

3,199 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

3,199 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 ลงวันที่  
16 ก.ย. 2562 

         

         

 


