
  แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่6 ธนัวาคม 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 2 เดือน พ.ย. 2562 

 

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

นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
96,000 บาท 

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 2 เดือน พ.ย. 2562 

 

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

นายอ านวย 
เขียวนิล 
84,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 2 เดือน พ.ย. 2562 

 

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

นายมิตร  
 สร้อยสน 
84,000 บาท 

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 2 เดือน พ.ย. 2562 
 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

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



แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่6 ธนัวาคม 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 2 เดือน พ.ย. 2562 

 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

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 พฤศจิกายน 2562) 

9,183 9,183 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 ซื้อ วัสดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ 
(กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4) 

7,490 7,490 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ็ม  
เทรดิ่ง 
7,490 บาท 

ร้าน เค เอ็ม  
เทรดิ่ง 
7,490 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

3/2563 ลงวันที ่
4 พ.ย.2562 

8 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(กรองน้ ามันเครื่อง,กรองโซลา 

กรองน้ ามันเชื้อเพลิง) 

22,310.02 22,310.02 เฉพาะเจาะจง บ.โชคไพบูลย์ 
แอนจิเนียริ่ง จ. 
22,310.02 
บาท 

บ.โชคไพบูลย์ แอนจิ
เนียริ่ง จ. 
22,310.02 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

4/2563 

ลงวันที่ 5 พ.ย.
2562 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 
 ไปกลับ 2 วัน 
 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ 
สองหลง 
9,000 บาท 

นายสมเกียรติ 
สองหลง 
9,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
9/2563 ลงวันที่  
4 พ.ย. 2562 

10 ซื้อน้ าดื่ม H2O 2,025 2,025 เฉพาะเจาะจง บ.น้ าดื่ม เอช ทู 
โอ จ ากัด 

2,025 บาท 

บ.น้ าดื่ม เอช ทู โอ 
จ ากัด 

2,025 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119 ลงวันที่ 
4 .ย.2562 

11 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 
 Note Book จ านวน 1 รายการ 

2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน Network 
Computer 
 2,600 บาท 

ร้าน Network 
Computer 
 2,600 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
10/2563 ลงวันที่ 

5 พ.ย. 2562 

12 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กษ-
6582 ภก. จ านวน 9 รายการ 

23,222.04 23,222.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล จ ากัด 

23,222.04 
บาท 
 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล 

จ ากัด 

23,222.04 บาท 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2563 ลงวันที่  
7 พ.ย. 2562 



 แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 

(ไม้ยางแดง ตะปู) 
1,309.69 1,309.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต 

โรงไม้ 

ตะกั่วป่า จ ากัด 

1,309.69 บาท 

บริษัท ภูเก็ต โรงไม้ 

ตะกั่วป่า จ ากัด 

1,309.69 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

2/2563 ลงวันที ่
8 พ.ย.2562 

14 ซ้ือวัสดุการเกษตร 
(หมึกหอม, กระดอง, หมึกสาย) 
 จ.พังงา 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  ลาภ
พูนนิวัฒน์ 
3,000 บาท 
 

นายสุพจน์  ลาภพูน
นิวัฒน์ 
3,000 บาท 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
3/2563 ลงวันที่  
8 พ.ย. 2562 

15 ซื้อวัสดุการเกษตร 
(หมึกหอม, กระดอง, หมึกสาย) 
 จ. ภูเก็ต 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ 
จันทนะ 

3,000 บาท 

นางสาวธิดารัตน์ จันท
นะ 

3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
4/2563 ลงวันที่  
8 พ.ย. 2562 

16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2  
 รายการ 

2,150.70 2,150.70 เฉพาะเจาะจง ร้าน โชคชัย การ
กล 

 2,150.70 บาท 

ร้าน โชคชัย การกล 

 2,150.70 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
5/63/ ลงวันที่  
11 พ.ย. 2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17  ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จ านวน 1 รายการ (แบตเตอรี่ 
12 โวลท์ 200 แอมป์) 

26,400 26,400 เฉพาะเจาะจง บ.ไพบูลย์
แบตเตอรี่ จ ากัด 

26,400 บาท 

บ.ไพบูลย์แบตเตอรี่ 
จ ากัด 

26,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
6/63/ ลงวันที่  
12 พ.ย. 2562 

18 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 
รายการ  
(สเก็น ถุงมือผ้า น้ ามันอเนก 

ประสงค)์ 

7,766 7,766 เฉพาะเจาะจง บ.อุดมวงศ์วัฒน
กิจ จ ากัด 

 7,766 บาท 
 

บ.อุดมวงศ์วัฒนกิจ 
จ ากัด 

 7,766 บาท 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

7/63 ลงวันที่  
12 พ.ย. 2562 

19 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 

  
7,560 7,560 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้งเฉ้ียง 

7,560 บาท 

ร้านเอ้งเฉ้ียง 

7,560 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม. ภูเก็ต 

  8/63 ลงวันที่  
   12 พ.ย.2562 

20 ซ้ือวัสดุการเกษตร 

( แม่พันธ์ปูม้าปล่อยบางเตย 

มะรุ่ย,คลองเคียน) 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายเกล้า แซ่ลิ้ม 

 12,000 บาท 

นายกล้า  แซ่ลิ้ม 

12,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

6/63 ลงวันที่  
13 พ.ย. 2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  ซ้ือวัสดุการเกษตร  
(แม่พันธ์ปูม้าปล่อย 

บางจัน) 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายเทียนชัย 

โต๊ะเตบ 

6,000 บาท 

นายเทียนชัย โต๊ะเตบ 
 

6,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม. ภูเก็ต 

  7/63 ลงวันที่  
   13 พ.ย.2562 

22 ซ้ือวัสดุการเกษตร 

(แม่พันธ์ปูม้าปล่อย เกาะ 

ยาวน้อย,พรุใน) 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายเสรี ภิญโญ 

6,000 บาท 

นายเสรี  ภิญโญ 

6,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

8/63 ลงวันที ่
13 พ.ย.2562 

23 ซ้ือวัสดุการเกษตร 

(แม่พันธ์ปูม้าปล่อยเกาะปันหยี 
ป่าคลอก) 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายเกล้า  แซ่ลิ้ม 

6,000 บาท 

นายเกล้า  แซ่ลิ้ม 

6,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
9/63/ ลงวันที่  
13 พ.ย. 2562 

24 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล จ านวน 
2 รายการ  

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ้กแอด 
ภูเก็ต จ ากัด 

  6,000 บาท 

บริษัท บิ้กแอด ภูเก็ต 

จ ากัด 

  6,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
9/2563 ลงวันที่  
14 พ.ย. 2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25 วัสดุส านักงาน 14 รายการ 
 

14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง บ.อัษรา 
สเตชันเนอร์รี่ 
จ ากัด 14,000 
บาท 

บ.อัษรา สเตชันเนอร์รี่ 
จ ากัด 14,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

10/63 ลงวันที ่
14 พ.ย.2562 

26 วัสดุก่อสร้าง 350 350 เฉพาะเจาะจง ร้านสามพี การค้า 

 350 บาท 
 
 

ร้านสามพี การค้า  
  350 บาท 
 
 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

10/2563 

ลงวันที่ 15 พ.ย 
2562 

27 ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว 

และวัสดุวิทยาศาสตร์ 
3,411.25 3,411.25 เฉพาะเจาะจง บ.ซุปเปอร์ชิบ 

จ ากัด 

3,411.25 บาท 

บ.ซุปเปอร์ชิบ 

จ ากัด 

3,411.25 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม. ภูเก็ต 

  11/63 ลงวันที่  
   15 พ.ย.2562 

28 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 

เรือประมง 4 (น้ าดื่ม) 
480 480 เฉพาะเจาะจง สมยศ  พิมาน 

 480 บาท 

สมยศ  พิมาน 

 480 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

12/63 ลงวันที ่
15 พ.ย.2562 

                                                                                                                                                                                         



                                                                                                                                                                                               แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 

เรือประมง 4 (แก๊สหุงต้ม) 
900 900 เฉพาะเจาะจง กิตติชัย ญาณ

ไพศาล 
 900 บาท 

กิตติชัย ญาณไพศาล 
 
 900 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
13/2563 ลงวันที่ 
15 พ.ย. 2562 

30 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 

เรือประมง 4 (น้ าจืด ) 
2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง บุญมา  สุดแสง 

 2,400 บาท 

บุญมา  สุดแสง 

 2,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

14/2563 ลงวันที ่
15 พ.ย.2562 

 

31 ซ้ือวัสดุการเกษตร เรือประมง 4 
(น้ าแข็ง) 

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ าแข็ง
สามกอง 

 3,000 บาท 
 

หจก.โรงน้ าแข็งสาม
กอง 

3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
15/2563 ลงวันที่  
15 พ.ย. 2562 

32 จ้างเหมาซ่อมเครื่อง
ชุมสายโทรศัพท์  

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นายประภาส 
บ ารุงนา 
 

 1,800 บาท 

นายประภาส  บ ารุง
นา 
 

 1,800 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

11/2563 ลง 

วันที่ 19 พ.ย.62 

                                                                                                                                                                                             



                                                                                                                                                                                                 แบบ สขร. 1 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเล ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูกต็) 

วนัที ่6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

33 ซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 น้ ามันดีเซล 8,000 ลิตร 

208,640 208,640 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด 208,640  
บาท 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พาณิชย์ จ ากัด 
208,640 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
11/2563 ลงวันที่ 
19 พ.ย. 2562 

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 

( กระดาษ Photo ปากกา  
เลเซอร์) 

3,098 3,098 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติสินธุ์ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด. 
3,098 บาท 

บริษัท เกียรติสินธุ์ 
สเตชั่นเนอรี่ จ ากัด. 
3,098 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

16/2563 ลง 

วันที่ 20 พ.ย.2562 

 

31 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 
(ลูกลอยชักโครก พร้อมก้าน 
จิงโจ้) 

60 60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อีควิป
เมนท์ จ ากัด  
  60 บาท  

บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อีควิปเมนท์ 
จ ากัด  
  60 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต  
 17/2563 ลง 

วันที่ 21 พ.ย.2562 

32 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน ม 
3708 จ านวน 2 รายการ
(เปลี่ยนเซ็นเซอร์ เรือนไมล์) 

10,427.15 10,427.15 เฉพาะเจาะจง หจก. พรพิชัยการ
ช่าง(สนญ.) 
10,427.15บาท 

หจก. พรพิชัยการช่าง
(สนญ.) 
10,427.15 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต  
12/2563 ลง 

วันที่ 21 พ.ย.2562 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


