
  แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่ 1  พฤศจิกายน 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 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 1 เดือน ต.ค. 2562 

 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
96,000 

นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
96,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
1/2563 ลงวันที่ 
18 ต.ค. 2562 

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 1 เดือน ต.ค. 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 
2/2563 ลงวันที่ 
18ต.ค. 2562 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 1 เดือน ต.ค. 2562 

 

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

นายมิตร  
 สร้อยสน 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2563 ลงวันที่ 
18 ต.ค. 2562 

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 1 เดือน ต.ค. 2562 
 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
1/2563 ลงวันที่ 
18 ต.ค. 2562 



 

แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

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.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 1 เดือน ต.ค. 2562 

 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
2/2563 ลงวันที่ 
18 ต.ค. 2562 

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2562 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 250,000 บาท) 
(เดือน ตุลาคม 2562) 

15,616.90 15,616.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด (ไม่เกิน 
250,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พาณิชย์ จ ากัด (ไม่
เกิน 250,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2562 

7 จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด 
(cctv) 
  
 

3,855 3,855 เฉพาะเจาะจง Net work 
Computer 
3,855 

Net work 
Computer 
3,855 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
4/2563 ลงวันที่ 
25 ตค. 2562 

8 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน 
กธ 4656 ภก. 

3,798.50 3,798.50 เฉพาะเจาะจง หจก.พรพิชัยการ
ช่าง 
3,798.50 

หจก.พรพิชัยการช่าง 
 
3,798.50 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
5/2563 ลงวันที่ 
25 ตค. 2562 



แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กล 5289 
ภก. 
เติมน้ ากรด อัดไฟ 
 

192.60 192.60 เฉพาะเจาะจง บ.ไพบูลย์
แบตเตอรี่ 
192.60 

บ.ไพบูลย์แบตเตอรี่ 
192.60 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
6/2563 ลงวันที่ 
25 ตค. 2562 

10 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กล5289 

ภก. จ านวน 16 รายการ 

5,833.18 5,833.18 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพริล์ 
ผู้จ าหนายโตโยต้า 

จก. 
5,833.18 

บ.โตโยต้าเพริล์ 
ผู้จ าหนายโตโยต้า 

จก. 
5,833.18 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

1/2563 ลงวันที ่
25 ตค.2562 

11 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 
 

3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง Net work 
Computer 
3,750 

Net work 
Computer 
3.750 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
7/2563 ลงวันที่  
28 ตค. 2562 

12 จ้างซ่อมรถยนต์ ม.3708 ภก. 
 

1,250 1,490 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จ ากัด 

1,490 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จ ากัด 

1.490 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
1/2563 ลงวันที่  
28 ตค. 2562 

 



 แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

จ านวน 8 รายการ 
9,728.50 9,728.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์

ชีป จก. 
9,728.50  

บริษัท วุปเปอร์ชีป 
จก. 
9,728.50 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
1/63/ ลงวันที่  
28 ตค. 2562 

14 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

จ านวน 15 รายการ 
23,400 23,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์ 

23,400 

ร้าน บางกอกแอร์ 
23,400 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

2/63 ลงวันที่  
29 ตค. 2562 

         

         

 


