
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

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 9 เดือน มิ.ย. 2563 

 

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 9 เดือน มิ.ย. 2563 

 

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 9 เดือน มิ.ย. 2563 

 

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 9 เดือน มิ.ย. 2563 
 

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 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

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 9 เดือน มิ.ย. 2563 

 

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 150,000 บาท) 
(เดือน มิถนุายน 2563) 

9,150.20 9,150.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด (ไม่เกิน 
150,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด (ไม่เกิน 
150,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 20 เม.ย. 

2563 

7 จ้างเหมาเข้าเล่ม เอกสาร
วิชาการ จ านวน 1 รายการ 

1,524.75 1,524.75 เฉพาะเจาะจง บ.พีพี บุคส์ แอนด์ 
คอม จ ากัด 

1,524.75 บาท 

บ.พีพี บุคส์ แอนด์ 
คอม จ ากัด 

1,524.75 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต
27./2563 

ลงวันที่  2 มิ.ย. 
 2563 

8 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ม-4315 
ภก. จ านวน 23 รายการ 
. 

19,007.48 19,007.48 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พรพิชัยการช่าง 
19,007.48 
บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พรพิชัยการช่าง 
19,007.48 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต
43/2563 ลงวันที่  

8 มิ.ย. 2563 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  ผ้าแพร จ านวน 1 รายการ 300 300 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเจ โชค
เจริญ 300 บาท 

หจก.ซีเจ โชคเจริญ 
300 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119  ซ้ือ ศพม.
ภูเก็ต ลงวันที่ 

 9 มิ.ย. 2563 

10 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ ธงราชินี สท. 3 ผืน 

135 135 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 135 บาท 

บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 135 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119 ซื้อ ศพม.
ภูเก็ต 

ลงวันที่ 
9 มิ.ย. 2563 

11 จ้างเหมาพิมพ์สติกเกอร์พร้อม
เคลือบติดพลาสวูด จ านวน 1 
รายการ 

6,034.80 6,034.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กแอด 
ภูเก็ต จ ากัด 

6,034.80 บาท 

บริษัท บิ๊กแอด ภูเก็ต 
จ ากัด 6,034.80 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
45/2563 ลงวันที่  
10 มิ.ย. 2563 

12 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นก3381
ภก. จ านวน 4 รายการ 

5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง ร้านสารสินแอร์
แอนด์เซอร์วิส 

5,600 บาท 

ร้านสารสินแอร์แอนด์
เซอร์วิส 

5,600 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

44./2563 ลงวันที่ 
10 มิ.ย.2563 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  จ้างวิเคราะห์โลหะหนัก จ านวน 
3 รายการ 

49,800 49,800 เฉพาะเจาะจง บ. ห้องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศ
ไทย) 49,800 
บาท 

บ. ห้องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย) 
49,800 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
46/2563 ลงวันที่  

11 มิ.ย.2563 

14 จ้างซ่อมเครื่องให้บริการ
เครือข่ายระยะใกล้ จ านวน 7 
รายการ 

22,350 22,350 เฉพาะเจาะจง ร้าน Net Work 
Computer  
22,350 บาท 

ร้าน Net Work 
Computer  
22,350 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
47/2563 ลงวันที่  
11 มิ.ย. 2563 

15 วัสดุงานบ้านงานครัว จ าวาน 6 
รายการ สารส้ม ไม้กวาด น้ ายา 

13,866 13,866 เฉพาะเจาะจง บ.ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 13,866 
บาท 

บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด 
13,866 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
48/2563 ลงวันที่  
11  มิ.ย. 2563 

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จ านวน 3,000 ลิตร 

58,140 58,140 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด 
58,140 บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด 58,140 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2. 
ราคาไม่เกินงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
49/2563 ลงวันที่  
16 มิ.ย. 2563 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10 
รายการ 

3,981.47 3,981.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวงศ์
วัฒนกิจ จ ากัด 

3,981.47 บาท 

บริษัท อุดมวงศ์วัฒน
กิจ จ ากัด 

3,981.47 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
69/2563 ลงวันที่  
17 มิ.ย. 2563 

18 วัสดุงานบ้านงานครัว  
จ านวน 1 รายการ  
น้ าดื่ม 

240 240 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ พิมาน 

240 บาท 
 

นายสมยศ พิมาน 

 240 บาท 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
70/2563 ลงวันที่  

17 มิ.ย.2563 

19 วัสดุงานบ้านงานครัว  
จ านวน 1 รายการ  
แก๊ส 

800 800 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย 

ญาณไพศาล 

 800 บาท 
 

นายกิตติชัย 

ญาณไพศาล 

  800 บาท 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 

71/2563 ลงวันที่  
17 มิ.ย. 2563 

20 วัสดุงานบ้านงานครัว  
จ านวน 1 รายการ  
น้ าอุปโภค 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง บุญมา สุดแสง 

 1,600 บาท 

บุญมา สุดแสง 

  1,600 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม. ภูเก็ต 

72/2563 ลงวันที่ 
17 มิ.ย.2563 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  วัสดุการเกษตร  
จ านวน 1 รายการ 

น้ าแข็ง 

1,425 1,425 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ าแข็ง 

สามกอง 1,425 
บาท 
 

หจก.โรงน้ าแข็ง 

สามกอง 1,425  
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 

73/2563 ลงวันที่  
17 มิ.ย. 2563 

22 น้ าดื่ม จ านวน 2 รายการ 2,745 2,745 เฉพาะเจาะจง บ.น้ าดื่ม เอชทูโอ  
จ ากัด 2,745 
บาท 

บ.น้ าดื่ม เอชทูโอ  
จ ากัด 2,745 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

ว.119 ภูเก็ต     ลง
วันที่ 17 มิ.ย. 

2563 
 

23 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 1 รายการ แบตเตอรี่  
กง- 9327 ภก.(บ่อดาน) 

3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิ้มการไฟฟ้า 

3,900 บาท 

ร้านเบิ้มการไฟฟ้า 

3,900 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 

74./2563 ลงวันที่  
18 มิ.ย..2563 

24 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 4 รายการ  
น้ ามันเครื่อง ไส้กรอง กง-
9327 ภก. 

1,730 1,730 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด  
1,730 บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด 1,730 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

ซื้อ  ศพม.ภูเก็ต 

75/2563 ลงวันที่  
19 มิ.ย.2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 80-
5439 ภก จ านวน 13 รายการ  
แท่นเกียร์ แอร์ จานเบรค 

21,710.30 21,710.30 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเรือน
ทอง เซอร์วิส 
 21,710.30 
บาท 

ร้านเพชรเรือนทอง 
เซอร์วิส 
 21,710.30 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง  ศพม.ภูเก็ต 

50/2563 ลงวันที่  
24 มิ.ย. 2563 

26 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กก 8743 
ภก. จ านวน 4 รายการ  
ไดชาร์จ ไดสตาร์ท, ยาง4 ล้อ, 
ถอดแก๊ส LPG 

23,272.50 23,272.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเรือน
ทอง เซอร์วิส 
23,272.50 
บาท 
 

ร้านเพชรเรือนทอง 
เซอร์วิส  
23,272.50 บาท 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

51/2563 ลงวันที่  
26 มิ.ย.2563 

27 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 

 กระเบื้อง 30X33 ลอนคู่ ตรา
ร่ม 

990 990 เฉพาะเจาะจง บ.จอมทองเคหะ
ภัณฑ์ จ ากัด 

990 บาท 

บ.จอมทองเคหะภัณฑ์ 
จ ากัด 

990 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

ข้อ79 วรรคสอง 

จ าเป็นเร่งด่วน      
ลงวันที่  

30 มิ.ย.2563 

28 วัสดุส านักงาน 1 รายการ  
 กล่องพลาสติก ขนาด 145 
ลิตร (5 ใบ) 

3,075 3,075 เฉพาะเจาะจง บ.ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 

 3,075 บาท 

บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด 
3,075 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
76/2563 ลงวันที่  
30 มิ.ย. 2563 

 


