
 

  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการท าความสะอาด  
(1 ม.ค.2564-31 มี.ค.2564) 
งวดที่ 1 เดือน ม.ค. 2564 

 

9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
28,500 บาท 

นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
28,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
8/2564 ลงวันที่ 
23 ธ.ค. 2563 

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 4 เดือน ม.ค. 2564 

 

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 
2/2564 ลงวันที่  
3 พ.ย. 2563 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 4 เดือน ม.ค. 2564 

 

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

นายมิตร  
 สร้อยสน 
84,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2564 ลงวันที่  
3 พ.ย. 2563 

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 4 เดือน ม.ค. 2564 
 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
1/2564 ลงวันที ่
 3 พ.ย. 2563 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

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.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 4 เดือน ม.ค. 2564 

 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เช่า ศพท.ภูเก็ต 
2/2564 ลงวันที่  
3 พ.ย. 2563 

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 1 ต.ค.2563 -30 ก.ย.
2564)เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 200,000 บาท) 
เดือน มกราคม. 2564 

6,541.20 6,541.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่  

25 ก.ย. 2563 

7 วัสดุส านักงาน จ านวน 24 
รายการ  อบรม 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 15,000 
บาท 

บริษัท อัษรา สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด 15,000 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 

15/2564 ลงวันที่               
5 ม.ค.2564 

8 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กง-9328 
ภก. จ านวน 23 รายการ 

45,670 45,670 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง 

45,670 บาท 
ร้านเอ็มการยาง 

45,670 บาท 
1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

16/2564 ลงวันที ่
7 ม.ค. 2564 



 

                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นก-
3381 ภก. จ านวน 2 รายการ  

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง 

8,000 บาท 
ร้านเอ็มการยาง 

8,000 บาท 
1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

17/2564 ลงวันที ่
 7 ม.ค. 2564 

10  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
 จ านวน 3 รายการ  แจล ,แอ
ลกอฮอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ 

6,640 6,640 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด  6,640 
บาท 

บ.เกียรติสินธุ สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด  6,640 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 

18/2564 ลงวันที ่
8 ม.ค. 2564 

11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

 จ านวน 1 รายการ  
น้ ามันเครื่อง 2T 
 

360 360 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด  360 

บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด  360 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

25/2564 ลงวันที ่
11 ม.ค. 2564 

12 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ กระดาษ A 4 80 รีม 

8,560 8,560 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค. เอ็ท เท
รดดิ้ง   8,560 
บาท 

ร้าน เค. เอ็ท เทรดดิ้ง   
8,560 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
19/2564 ลงวันที่  
12 ม.ค. 2564 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

 จ านวน 1 รายการ  
กล-5289 ภก. 

22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท หนึ่งยาน
ยนต์ภูเก็ต จ ากัด 
22,000 บาท 

บริษัท หนึ่งยานยนต์
ภูเก็ต จ ากัด 
22,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

20/2564 ลงวันที ่
13 ม.ค. 2564 

14 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 
รายการ 

เมทัลชีท ธนาคารปูม้า 

14,090.83 14,090.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์โฮม
เซ็นเตอร์ 
14,090.83 
บาท 

หจก.ชัยยันต์โฮมเซ็น
เตอร์  
14,090.83 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
21/2564 ลงวันที่  

14ม.ค. 2564 

15 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 จ านวน 1 รายการ  
เรือส ารวจประมง4 

179,040 179,040 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด 
179,040 บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด  
179,040 บาท 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
22/2564 ลงวันที่  

14 ม.ค.2564 

16 วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 

 9 รายการ  
13,592 13,592 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์

ชีป จ ากัด  
13,592 บาท 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด   
13,592 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
24/2564 ลงวันที่  

14 ม.ค.2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 น้ าดื่ม ส านักงาน จ านวน 1 
รายการ 

270 270 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 270 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 270 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 

ลงวันที่ 
15 ม.ค.2564 

18 วัสดุส านักงาน จ านวน 21 
รายการ (งานธุรการ) 

8,019 8,019 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด  
8,019 บาท 

บ.เกียรติสินธุ สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด  
8,019 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม. ภูเก็ต 

 23/2564 ลงวันที่ 
18 ม.ค.2564 

19 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

 จ านวน 4 รายการ  
192.60 192.60 เฉพาะเจาะจง บ.ภูเก็ตอะไหล่ 

จ ากัด   
192.60 บาท 

บ.ภูเก็ตอะไหล่ จ ากัด  
192.60 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ข้อ 79 วรรคสอง 

18 ม.ค. 2564 

20 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ หมึกกล้วย หมึก
กระดอง หมึกสาย 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์  
 จันทนะ  
3,000 บาท 

นางสาวธิดารัตน์  
 จันทนะ 

 3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต
26./2564 ลงวันที่  
   18 ม.ค.2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ หมึกกล้วย หมึก
กระดอง หมึกสาย 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์ ลาภ
พูนณ์จิรวัฒน์ 
3,000 บาท 

นายสุพจน์ ลาภพูนณ์
จิรวัฒน์ 3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 

 27/2564 ลงวันที่ 
18 ม.ค. 2564 

22 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 
รายการ 

น้ าดื่ม  เรือส ารวจประมง4  

1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซาลิณี เจ๊ะมา
มะ  
1,400 บาท 

น.ส.ซาลิณี เจ๊ะมามะ  
1,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

28/2564 ลงวันที ่
19 ม.ค. 2564 

23  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 
รายการ แก๊ส หุงต้ม ใช้ในเรือ
ส ารวจประมง4 

900 900 เฉพาะเจาะจง กิตติชัย ญาณ
ไพศาล 900 
บาท 

กิตติชัย ญาณไพศาล 
900 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

29/2564 ลงวันที ่
19 ม.ค. 2564 

24 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 
รายการ 

น้ าจืด ส าหรับใช้ในเรือส ารวจ
ประมง4 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นาย บุญมา สุด
แสง 2,400 บาท 

นาย บุญมา สุดแสง 
2,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

30/2564 ลงวันที ่
19 ม.ค. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  น้ าแข็ง  จ านวน 1 รายการ 2,850 2,850 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ าแข็ง
สามกอง 2,850 
บาท 

หจก.โรงน้ าแข็งสาม
กอง 2,850 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

31/2564 ลงวันที ่
19 ม.ค. 2564 

26 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 จ านวน 1 รายการ 

10,914 10,914 เฉพาะเจาะจง บ.ควอเตอร์ แล็บ 
แอนด์ ไซเอนซ์ 
10,914 บาท 

บ.ควอเตอร์ แล็บ 
แอนด์ ไซเอนซ์ 
10,914 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

25/2564 ลงวันที ่
20 ม.ค. 2564 

27 น้ าดื่ม จ านวน 1 รายการ 315 315 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 315 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 315 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 

ลงวันที่ 
25 ม.ค.2564 

 


