
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคา

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างซ่อมเช็คระยะ 40,000 กม.
เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง  
รถทะเบียน 

กษ 6582 ภก 4 รายการ 

3,577.01 3,577.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล ผู้
จําหน่ายโต
โยต้า จํากัด 

3,577.01 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 

3,577.01 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
28/2561 ลงวันที่ 
19 ก.พ. 2561 

2 จ้างซ่อมแอร์ (ห้องแลป) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก
แอร์ 4,500 

ร้านบางกอกแอร์ 
4,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
29/2561 ลงวันที่ 
19 ก.พ. 2561 

3 จ้างเหมารถยนต์เก็บตัวอย่าง 

(บนเกาะยาว) 
1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์  

กุลดี  1,500 

นายณัฐพงศ์ กุลดี 
1,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
30/2561 ลงวันที่ 
19 ก.พ. 2561 

4 จ้างซ่อมแอร์ (เรือสํารวจประมง 
4) 

3,650 3,650 เฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก
แอร์ 3,650 

ร้านบางกอกแอร์ 
3,650 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
31/2561 ลงวันที่ 
20 ก.พ. 2561 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคา

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

(เรือสํารวจประมง 4) 
12,820.01 12,820.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชค

ไพบูลย์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด 

12,820.01 

บริษัท โชคไพบูลย์ เอ็น
จิเนียริ่ง จํากัด 

12,820.01 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
12/2561 ลงวันที่ 
20 ก.พ. 2561 

6 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล 1,070 1,070 เฉพาะเจาะจง หจก.เซาเทิร์น 
มีเดีย 1,070 

หจก.เซาเทิร์น มีเดีย 
1,070 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
32/2561 ลงวันที่ 
22 ก.พ. 2561 

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 

 (กระเป๋าผ้าอบรม) 
5,243 5,243 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตคัล

เลอร์สกรีน 
แอนด์เอ็มบรอย
เดอรี่ จํากัด 

5,243 

บริษัท ภูเก็ตคัลเลอร์
สกรีน แอนด์เอ็มบรอย
เดอรี่ จํากัด 

5,243 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
33/2561 ลงวันที่ 
22 ก.พ. 2561 

8 เช่าห้องประชุม (อบรม) 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง โรงแรม 
เอราวัณ พังงา 

5,000 

โรงแรม เอราวัณ พังงา 

5,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
3/2561 ลงวันที่ 
22 ก.พ. 2561 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคา

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  ซื้อวัสดุสํานักงาน (ใช้อบรม) 1,690 1,690 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติ
สินธุ สเตชั่นเนอ
รี่ จํากัด 

1,690 

บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

1,690 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
48/2561 ลงวันที่ 
23 ก.พ. 2561 

10 ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ําแข็ง 30 
ซอง เรือสํารวจประมง 4) 

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ําแข็ง
สามกอง 

2,700 

หจก.โรงน้ําแข็งสามกอง 

2,700 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
49/2561 ลงวันที่ 
26 ก.พ. 2561 

11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ําจืด 
3 คันรถ เรือสํารวจประมง 4) 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา  สุด
แสง 

2,400 

นายบุญมา  สุดแสง 

2,400 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
50/2561 ลงวันที่ 
26 ก.พ. 2561 

12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ําดื่ม 
40 ถัง เรือสํารวจประมง 4) 

480 480 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  
พิมาน 

480 

นายสมยศ  พิมาน 

480 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
51/2561 ลงวันที่ 
26 ก.พ. 2561 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคา

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แก๊ส
หุงต้ม 2 ถัง เรือสํารวจประมง 
4) 

980 980 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย  
ญาณไพศาล 

980 

นายกิตติชัย  ญาณ
ไพศาล 

980 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
52/2561 ลงวันที่ 
26 ก.พ. 2561 

14 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข 
6070 ภก 

540 540 เฉพาะเจาะจง ไตเติล ประดับ
ยนต์ 540 

ไตเติล ประดับยนต์ 
540 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
34/2561 ลงวันที่ 
27 ก.พ. 2561 

15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,364.70 2,364.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวงศ์
วัฒนกิจ จํากัด 

2,364.70 

บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ 
จํากัด 

2,364.70 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
53/2561 ลงวันที่ 
27 ก.พ. 2561 

16 จ้างซ่อมเช็คระยะ 40,000 กม.
เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยน
ผ้าเบรคหน้า รถทะเบียน 

นข 6070 ภก 8 รายการ 

4,550.28 4,550.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล ผู้
จําหน่ายโต
โยต้า จํากัด 

4,550.28 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 

4,550.28 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
35/2561 ลงวันที่ 
27 ก.พ. 2561 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคา

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 (เรือสํารวจประมง 4) 
163,080 163,080 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต

จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

163,080 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

163,080 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ศพม.ภูเก็ต 
13/2561 ลงวันที่ 
27 ก.พ. 2561 

         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 675 675 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด 

675 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

675 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
54/2561 ลงวันที่ 

6 ม๊.ค. 2561 

2 จ้างซ่อมโทรศัพท์ I Phone 

(เครื่อง ผอ.) 
700 700 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3GTele 

com   
700 

ร้าน 3GTele com  
700 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
36/2561 ลงวันที่ 

6 ม๊.ค. 2561 

3 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 360 360 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

360 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

360 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
55/2561 ลงวันที่ 

6 ม๊.ค. 2561 

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 462 462 เฉพาะเจาะจง ร้านปราณี 
เซอร์วิส  
462 

ร้านปราณี เซอร์วิส  
462 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
56/2561 ลงวันที่ 

6 ม๊.ค. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  จ้างซ่อมตรวจเช็คแพชูชีพ 

(เรือสํารวจประมง 4) 
32,795.50 32,795.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวัฒน์ เอ็น

จิเนียริ่ง ภูเก็ต 

32,795.50 

หจก.ธนวัฒน์ เอ็นจิ
เนียริ่ง ภูเก็ต 

32,795.50 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
14/2561 ลงวันที่ 

8 มี.ค. 2561 

6 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

กลุ่มประเมินฯ 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน  
บางกอกแอร์  
12,000 

ร้าน บางกอกแอร์ 
12,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต  
15/2561 ลงวันที่ 

8 มี.ค. 2561 

7 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 

 1 เครื่อง (เดือน ก.พ.งวดที่ 5) 
3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 

อีเลคโทรนิค 

3,745 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

3,745 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
1/2561 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2560 

8 เช่าเครื่องส่งเอกสาร 

 2 เครื่อง (เดือน ก.พ.งวดที่ 5) 
2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 

อีเลคโทรนิค 

2,140 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

2,140 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
2/2561 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2560 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

(เดือน ก.พ.งวดที่ 5) 
12,851.60 12,851.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต

จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

12,851.60 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

12,851.60 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ5 
ลงวันที่ 28 ก.ย. 

2560 

10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

14,124 14,124 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ้าร์เทอร์
นลิควิด อ๊อกซิเย่น
จํากัด 

14,124 

บริษัท เซ้าร์เทอร์
นลิควิด อ๊อกซิเย่น 
จํากัด 

14,124 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
14/2561 ลงวันที่ 
26 ก.พ. 2561 

11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,350 4,350 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อิควิบ
เม้นท์ จํากัด 

4,350 

บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อิควิบเม้นท์ 
จํากัด 

4,350 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
57/2561 ลงวันที่ 
13 มี.ค. 2561 

12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 580 580 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อิควิบ
เม้นท์ จํากัด 

580 

บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อิควิบเม้นท์ 
จํากัด 

580 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
58/2561 ลงวันที่ 
13 มี.ค. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13 เช่ารถยนต์ (พื้นที่ จ.กระบี่) 
จํานวน 25 วัน  
งานตรวจมาตรฐานเครื่องมือ
ประมงพานิชย์  

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายจีระศักดิ์  
หลานหมีน 

25,000 

นายจีระศักดิ์  หลาน
หมีน 

25,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 เช่า ศพม.ภูเก็ต 
4/2561 ลงวันที่ 
15 มี.ค. 2561 

14 เช่ารถยนต์ (พื้นที่ อ.เกาะยาว จ.
พังงา) จํานวน 25 วัน 

งานตรวจมาตรฐานเครื่องมือ
ประมงพานิชย์ 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง 
 

นายหร้อตาด 
ปลูกไม้ดี 
25,000 

นายหร้อตาด  
ปลูกไม้ดี 
25,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 เช่า ศพม.ภูเก็ต 
5/2561 ลงวันที่ 
15 มี.ค. 2561 

15 เช่ารถยนต์ (พื้นที่ จ.ระนอง) 
จํานวน 25 วัน 

งานตรวจมาตรฐานเครื่องมือ
ประมงพานิชย์  

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นางสาว 

จันทร์เพ็ญ มรรค
ผล  25,000 

นางสาว 

จันทร์เพ็ญ มรรคผล  
25,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 เช่า ศพม.ภูเก็ต 
6/2561 ลงวันที่ 
15 มี.ค. 2561 

16 เช่ารถยนต์ (พื้นที่ จ.ภูเก็ต) 
จํานวน 25 วัน 

งานตรวจมาตรฐานเครื่องมือ
ประมงพานิชย์ 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นางปัทมา  คงดี 

25,000 

นางปัทมา  คงดี 

25,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
7/2561 ลงวันที่ 
15 มี.ค. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 เช่ารถยนต์ (พื้นที่ อ.ท้ายเหมือง 
อ.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา) 
จํานวน 25 วัน 

งานตรวจมาตรฐานเครื่องมือ
ประมงพานิชย์ 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นางสาว 

วิจิตรา มูลี  
25,000 

นางสาว 

วิจิตรา มูลี   
25,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
8/2561 ลงวันที่ 
15 มี.ค. 2561 

18 จ้างซ่อมเครื่องสเปคโตร 68,398.68 68,398.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กิน
เอลเมอร์ จํากัด 

68,398.68 

บริษัท เพอร์กินเอล
เมอร์ จํากัด 

68,398.68 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
17/2561 ลงวันที่ 
27 มี.ค. 2561 

19 จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจบานสวิง 
ห้องกลุ่มงานประเมิน 

500 500 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ 

รัตโนชัยกุล 

500 

นายประสงค์ 

รัตโนชัยกุล 

500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
37/2561 ลงวันที่ 

23 มี.ค.2561 

20 จ้างเหมาเรือหางยาว อ่าวพังงา 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์ 
ฟองละแอ 

3,500 

นายนิพนธ์ 
ฟองละแอ 

3,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
38/2561 ลงวันที่ 
26 มี.ค. 2561 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21 จ้างซ่อมท่อไอเสีย  
รถยนต์ทะเบียน ม 3708 ภก 

856 856 เฉพาะเจาะจง ร้านภูเก็ตหม้อน้ํา 

856 

ร้านภูเก็ตหม้อน้ํา 

856 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
39/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

22 จ้างบริการขับรถยนต์ 
(งวดที่ 6) 

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ์

ปลอดภัย 

8,500 

นายชัยวัฒน ์

ปลอดภัย 

8,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
2/2561 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

23 จ้างบริการทําความสะอาด 
(งวดที่ 6) 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคะนึงหา 

ยาหลง 

8,000 

นางสาวคะนึงหา 

ยาหลง 

8,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2561 ลงวันที่  
16 ต.ค. 2561 

24 จ้างบริการทําความสะอาด 
(งวดที่ 6) 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววิพาวรรณ์ 

วงศ์ประยูร 

8,000 

นางสาววิพาวรรณ์ 

วงศ์ประยูร 

8,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25 จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์
ทรัพยากรประมง (งวดที่ 6) 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัลยา   
เสะยามา 

15,000 

นางสาวสุกัลยา   
เสะยามา 

15,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
5/2561 ลงวันที่  
16 ต.ค. 2561 

26 จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์
ทรัพยากรประมง (งวดที่ 6) 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวซัมซียะห์ 
สาเม๊าะ 

15,000 

นางสาวซัมซียะห์ 
สาเม๊าะ 

15,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
6/2561 ลงวันที่  
16 ต.ค. 2561 

27 จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์
ทรัพยากรประมง (งวดที่ 6) 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒ ิ

ฆังคะมโน 

15,000 

นายนัฐวุฒ ิ

ฆังคะมโณ 

15,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
7/2561 ลงวันที่  
16 ต.ค. 2561 

28 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
(งวดที่ 6) 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 

เขียวนิล 

7,000 

นายอํานวย 

เขียวนิล 

7,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
8/2561 ลงวันที่  
16 ต.ค. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 180 180 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

800 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

800 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
59/2561 ลงวันที่ 

2 เม.ย. 2561 

2 จ้างซ่อมพัดลมเครื่องปรับอากาศ 3,220 3,220 เฉพาะเจาะจง ร้าน  
บางกอกแอร์  
3,220 

ร้าน  
บางกอกแอร์  
3,220 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
49/2561 ลงวันที่ 

2 เม.ย. 2561 

3 จ้างเหมาเรือไปจุดดําน้ํา 3 วัน 
ทับละมุ ลําแก่น ท้ายเหมือง 

3-5 เม.ย. 

13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง นายลลิตภัทร 

พันธุ์นิธิ 
13,500 

นายลลิตภัทร 

พันธุ์นิธิ 
13,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
21/2561 ลงวันที่ 

2 เม.ย. 2561 

4 จ้างเหมาเรือไปกองปะการัง 2 
วัน  ทับละมุ 9-11 เม.ย. 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายกัมพล  ศรีรัฐ 

9,000 

นายกัมพล  ศรีรัฐ 

9,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
51/2561 ลงวันที่ 

3 เม.ย. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

(เดือน มี.ค.งวดที่ 6) 
19,522.83 19,522.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต

จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

19,522.83 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

19,522.83 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ5 
ลงวันที่ 28 ก.ย. 

2560 

6 จ้างเหมาเรือไปจุดดําน้ํา 3 วัน 
ทุ่งละออง พังงา 

22-27 เม.ย. 

13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง นายประยูร  
ขวัญอ่อน 

13,500 

นายประยูร  
ขวัญอ่อน 

13,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
52/2561 ลงวันที่ 

5 เม.ย. 2561 

7 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง (เดือน มีค.งวดที่ 6) 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

3,745 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

3,745 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
1/2561 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2560 

8 เช่าเครื่องส่งเอกสาร 
 2 เครื่อง (เดือน มี.ค.งวดที่ 6) 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

2,140 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

2,140 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
2/2561 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2560 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  ซื้อวัสดุการเกษตร 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสุภา   
วงค์ฤทธิ์ 
7,000 

นางสุภา   
วงค์ฤทธิ์ 
7,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
60/2561 ลงวันที่ 
11 เม.ย. 2561 

10 จ้างเปลี่ยนสายเมน บนเสาไฟ 800 800 เฉพาะเจาะจง นายไชยธร พุ่มพิศ 

800 

นายไชยธร พุ่มพิศ 

800 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
53/2561 ลงวันที่ 
17 เม.ย. 2561 

11 จ้างเหมาเรือไปสํารวจการทํา
การประมง 3 วัน บ้านท่าคลอง 

เกาะลันตา 17-20 เม.ย. 

13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง ว่าที่ ร.ต.เกียรติ
ศักดิ์ สุขแก้ว 

13,500 

ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ 
สุขแก้ว 

13,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
22/2561 ลงวันที่ 
17 เม.ย. 2561 

12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 24 
รายการ 

93,614.30 93,614.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลป
และเคมีภัณฑ์
จํากัด 

93,614.30 

บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์จํากัด 

93,614.30 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
19/2561 ลงวันที่ 
17 เม.ย. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

13 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ก๊าซ
อาร์กอน UHP 

14,124 14,124 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์เทอร์ลิควิด อ๊อก
ซิเยน จํากัด 

14,124 

บริษัท เซาท์เทอร์ลิควิด อ๊อก
ซิเยน จํากัด 

14,124 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
20/2561 ลง
วันที่ 17 เม.ย. 

2561 

14 ซื้อวัสดุการเกษตร 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสุภา   
วงค์ฤทธิ์ 
7,000 

นางสุภา   
วงค์ฤทธิ์ 
7,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงิน
ที่ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
61/2561 ลง
วันที่ 17 เม.ย. 

2561 

15 จ้างเหมาบริการตัด
เนื้อเยื่อหอยหลอด  

103,250 103,250 เฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่
103,250 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่
103,250 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
23/2561 ลง
วันที่ 18 เม.ย. 

2561 

16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(น้ําจืด 3 คันรถ เรือ
สํารวจประมง 4) 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา  สุดแสง 

2,400 

นายบุญมา  สุดแสง 

2,400 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
62/2561 ลง
วันที่ 18 เม.ย. 

2561 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ําดื่ม 
40 ถัง เรือสํารวจประมง 4) 

480 480 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  พิมาน 

480 

นายสมยศ  พิมาน 

480 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
63/2561 ลงวันที่ 
18 เม.ย. 2561 

18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แก๊ส
หุงต้ม 2 ถัง เรือสํารวจประมง 
4) 

980 980 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย  
ญาณไพศาล 

980 

นายกิตติชัย  ญาณ
ไพศาล 

980 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
64/2561 ลงวันที่ 
18 เม.ย. 2561 

19 ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ําแข็ง 30 
ซอง เรือสํารวจประมง 4) 

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ําแข็ง
สามกอง 

2,700 

หจก.โรงน้ําแข็งสาม
กอง 

2,700 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
65/2561 ลงวันที่ 
18 เม.ย. 2561 

20 จ้างซ่อมกล้องCCTV กลุ่มงาน
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง 

จังหวัดพังงา 

5,900 5,900 เฉพาะเจาะจง นางสาวซาลาณี 

เจะมามะ 

5,900 

นางสาวซาลาณี 

เจะมามะ 

5,900 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
54/2561 ลงวันที่ 
18 เม.ย. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และ 
วัสดุงานบ้านงานครัว 

4,039 4,039 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด 

4,039 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

4,039 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
66/2561 ลงวันที่ 
19 เม.ย.2561 

22 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

(ลงเรือสํารวจประมง 4) 
230,000 230,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต

จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

230,000 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

230,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
18/2561 ลงวันที่ 
20 เม.ย.2561 

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22 รายการ 20,497 20,497 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 20,497 

บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 
20,497 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
19/2561 ลงวันที่ 
20 เม.ย.2561 

         

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างบริการขับรถยนต์  
(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 
2561 (ลาออก 17 พ.ค. 61) 

4,387.09 51,000 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์  
ปลอดภัย 
51,000 

นายชัยวัฒน์  
ปลอดภัย 
51,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
40/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

2 จ้างบริการทําความสะอาด  
(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 
2561 

8,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
48,000 

นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
48,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
41/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

3 จ้างบริการทําความสะอาด 

(17 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 
2561 

8,000 43,733 เฉพาะเจาะจง นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
43,733 

นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
43,733 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
42/2561 ลงวันที่ 
17 เม.ย. 2561 

4 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 
2561 

7,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
43/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์ฯ 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 
2561 

15,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวซัมซียะห์ 
สาเม๊าะ 
90,000 

นางสาวซัมซียะห์ 
สาเม๊าะ 
90,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
44/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

6 จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์ฯ 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 
2561 

15,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒ ิ
ฆังคะมโน 
90,000 

นายนัฐวุฒ ิ
ฆังคะมโน 
90,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
45/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

7 จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์ฯ 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 
2561 

15,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวรอฮานี 
กาโฮง 
90,000 

นางสาวรอฮานี 
กาโฮง 
90,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
46/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

8 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 
2561 

3,745 22,740 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

22,740 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

22,740 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
9/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 
2561 

2,140 12,840 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

12,840 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

12,840 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
10/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 28 ก.ย.2560 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 100,000 บาท) 
(เดือน พฤษภาคม) 

4,891.60 4,891.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ5 
ลงวันที่ 28 ก.ย. 

2560 

11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 20 เม.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 200,000 บาท) 
(เดือน พฤษภาคม) 

2,976.30 2,976.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 20 เม.ย. 

2561 

12 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(กลุ่มงานประเมินฯ) 

3,700 3,700 เฉพาะเจาะจง ร้านNetwork 
Computor 
3,700 

ร้านNetwork 
Computor 
3,700 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
56/2561 ลงวันที่ 

2 พ.ค. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

13 วัสดุงานบ้านงานครัว 

15 รายการ  
6,056.50 6,056.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์ชีป จํากัด 

6,056.50 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จํากัด 

6,056.50 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
24/2561 ลง
วันที่ 3 พ.ค. 

2561 

14 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 
กง 9328 ภก  

1,320 1,320 เฉพาะเจาะจง บริษัท หนึ่งยานยนต์ จํากัด 

1,320 

บริษัท หนึ่งยานยนต์ จํากัด 

1,320 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
57/2561 ลง
วันที่ 3 พ.ค. 

2561 

15 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 
กษ 6582 ภก 

เช็คระยะ 60,000 กม  

3,319.35 3,319.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 

3,319.35 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 

3,319.35 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
58/2561 ลง
วันที่ 3 พ.ค. 

2561 

16 ซื้อวัสดุการเกษตร  
(เขตพังงา) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤตชภูมิ  พรหมวงศ์ 

3,000 

นายกฤตชภูมิ  พรหมวงศ์ 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
67/2561 ลง
วันที่ 4 พ.ค. 

2561 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 ซื้อวัสดุการเกษตร  
(เขตภูเก็ต) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ 
จันทนะ 

3,000 

นางสาวธิดารัตน์ จันท
นะ 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
68/2561 ลงวันที่ 

4 พ.ค. 2561 

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,960 3,960 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ําดื่ม 

เอชทูโอ จํากัด 

3,960 

บริษัท น้ําดื่ม 

เอชทูโอ จํากัด 

3,960 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
69/2561 ลงวันที่ 

4 พ.ค. 2561 

19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กลุ่มงานพัฒนา
และฟื้นฟูแหล่งประมง 

จังหวัดพังงา 

28,783 28,783 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์  
โฮมเซ็นเตอร์ 
28,783 

หจก.ชัยยันต์  
โฮมเซ็นเตอร์ 
28,783 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
25/2561 ลงวันที่ 

7 พ.ค. 2561 

20 ซื้อวัสดุการเกษตร  
 

10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง นางสุภา  
 วงค์ฤทธิ์  
10,500 

นางสุภา  
 วงค์ฤทธิ์  
10,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
70/2561 ลงวันที่ 
21 พ.ค. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ําจืด 
2 คันรถ เรือสํารวจประมง 4) 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา  สุด
แสง 

1,600 

นายบุญมา  สุดแสง 

1,600 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
71/2561 ลงวันที่ 
21 พ.ค. 2561 

22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ําดื่ม 
20 ถัง เรือสํารวจประมง 4) 

240 240 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  พิมาน 

240 

นายสมยศ  พิมาน 

240 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
72/2561 ลงวันที่ 
21 พ.ค. 2561 

23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แก๊ส
หุงต้ม 1 ถัง เรือสํารวจประมง 
4) 

900 900 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย  
ญาณไพศาล 

900 

นายกิตติชัย  ญาณ
ไพศาล 

900 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
73/2561 ลงวันที่ 
21 พ.ค. 2561 

24 ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ําแข็ง 15 
ซอง เรือสํารวจประมง 4) 

1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ําแข็ง
สามกอง 

1,350 

หจก.โรงน้ําแข็งสาม
กอง 

1,350 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
74/2561 ลงวันที่ 
21 พ.ค. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เรือสํารวจประมง 4 
 

540 540 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด 

540 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

540 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
75/2561 ลงวันที่ 
21 พ.ค. 2561 

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.ดี.  
เทรดดิ้ง 

500 

ร้าน เค.ดี.  
เทรดดิ้ง 

500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
76/2561 ลงวันที่ 
21 พ.ค. 2561 

27 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กก 
8743 ภก  

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรเรือน
ทอง เซอร์วิส 

8,000 

ร้าน เพชรเรือนทอง 
เซอร์วิส 

8,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
26/2561 ลงวันที่ 
21 พ.ค. 2561 

28 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

เรือสํารวจประมง 4 
 

90,840 90,840 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

90,840 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

90,840 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
26/2561 ลงวันที่ 
22 พ.ค. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 จ้างเหมาบริการ 
 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายสาคร  เริง
สมุทร 

4,500 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

4,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
60/2561 ลงวันที่ 
22 พ.ค. 2561 

30 จ้างซ่อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

เรือสํารวจประมง 4 
28,355 28,355 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวัฒน์ เอ็น

จิเนียริ่ง ภูเก็ต 

28,355 

หจก.ธนวัฒน์ เอ็นจิ
เนียริ่ง ภูเก็ต 

28,355 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
28/2561 ลงวันที่ 
24 พ.ค. 2561 

31 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
แบตเตอร์รี่รถยนต์ทะเบียน กก 
8743 ภก  

3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพบูลย์
แบตเตอรี่ จํากัด 

3,600 

บริษัท ไพบูลย์
แบตเตอรี่ จํากัด 

3,600 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
77/2561 ลงวันที่ 
22 พ.ค. 2561 

32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  150 150 เฉพาะเจาะจง ร้าน สามพี 
การค้า 150 

ร้าน สามพี การค้า 
150 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
78/2561 ลงวันที่ 
28 พ.ค. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

33 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน  
บางกอกแอร์  
3,600 

ร้าน  
บางกอกแอร์  
3,600 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
79/2561 ลงวันที่ 
28 พ.ค. 2561 

34 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ยางนอก รถยนต์ทะเบียน นก 
3381 ภก  

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกการ
ยาง ออโต้เซอร์วิส  
จํากัด 

9,000 

บริษัท เอกการยาง 
ออโต้เซอร์วิส  จํากัด 

9,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
29/2561 ลงวันที่ 
30 พ.ค. 2561 

         

         
 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างบริการทําความสะอาด  
(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน 2561 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
48,000 

นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
48,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
41/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

2 จ้างบริการทําความสะอาด 

(17 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน 2561 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
43,733 

นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
43,733 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
42/2561 ลงวันที่ 
11 เม.ย. 2561 

3 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน 2561 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
43/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

4 จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์ฯ 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน 2561 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวซัมซียะห์ 
สาเม๊าะ 
90,000 

นางสาวซัมซียะห์ 
สาเม๊าะ 
90,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
44/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์ฯ 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน 2561 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒ ิ
ฆังคะมโน 
90,000 

นายนัฐวุฒ ิ
ฆังคะมโน 
90,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
45/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

6 จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์ฯ 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน 2561 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวรอฮานี 
กาโฮง 
90,000 

นางสาวรอฮานี 
กาโฮง 
90,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
46/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

7 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน 2561 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

22,740 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

22,740 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
9/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

8 เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน 2561 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

12,840 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

12,840 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
10/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 20 เม.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 200,000 บาท) 
(เดือน พฤษภาคม 2561) 

18,881.60 18,881.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 20 เม.ย. 

2561 

10 จ้างเหมาเรือไป-กลับ 1 วัน 
ท่าเรือบ้านแหลมสัก จ.กระบี่ ไป
ไปยังธนาคารสัตว์น้ําชุมชน 

8 มิ.ย.61 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  
พรหมแทนสุด 

4,500 

นายสมศักดิ์  พรหม
แทนสุด 

4,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
61/2561 ลงวันที่ 

4 มิ.ย. 2561 

11 วัสดุการเกษตร 

(พ่อแม่พันธ์หอยนางรม) 
4,980 4,980 เฉพาะเจาะจง นายประสาน   

โบบทอง 

4,980 

นายประสาน   
โบบทอง 

4,980 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
80/2561 ลงวันที่ 

4 มิ.ย. 2561 

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(รถยนต์ทะเบียน กง 9328 
ภก)  

3,090 3,090 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

3,090 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

3,090 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
81/2561 ลงวันที่ 

4 มิ.ย. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

13 จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์
ภายใน 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายประภาส  บํารุงนา 

1,500 

นายประภาส  บํารุงนา 

1,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
62/2561 ลง
วันที่ 5 มิ.ย. 

2561 

14 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 
กง 9328 ภก 

68,266 68,266 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติชัยแทรคเตอร์ 
68,266 

ร้านกิตติชัยแทรคเตอร์ 
68,266 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
30/2561 ลง
วันที่ 7 มิ.ย. 

2561 

15 ซื้อวัสดุการเกษตร  
(เรือสํารวจประมง 4) 

3,400.01 3,400.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาลมากีต้าเพนท์ 
จํากัด 

3,400.01 
 

บริษัท ไพศาลมากีต้าเพนท์ 
จํากัด 

3,400.01 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
82/2561 ลง
วันที่ 8 มิ.ย. 

2561 

16 จ้างเปลี่ยนกระจกบังลม
หน้า        รถทะเบียน 
กง 9328 ภก 

4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยอะไหล่ยนต์ 

4,200 

ร้าน ชัยอะไหล่ยนต์ 

4,200 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
63/2561 ลง
วันที่ 8 มิ.ย. 

2561 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์โฮม 

เซนเตอร์ 
3,210 

หจก.ชัยยันต์โฮม 

เซนเตอร์ 
3,210 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
83/2561 ลงวันที่ 

8 มิ.ย. 2561 

18 จ้างบริการตรวจรถใช้ก๊าซ  
รถทะเบียน กก 8743 ภก 

500 500 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ   
ชัยเพชร 

500 

นายประจวบ   
ชัยเพชร 

500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
64/2561 ลงวันที่ 

8 มิ.ย. 2561 

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,605 1,6050 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.เอ็ม.เทรด
ดิ้ง 

1,605 

ร้าน เค.เอ็ม.เทรดดิ้ง 

1,605 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
84/2561 ลงวันที่ 

8 มิ.ย. 2561 

20 เช่ารถจักรยานยนต์ กลุ่มงาน
ตรวจสอบและรับรองแหล่ง
ประมง ที่จังหวัดสงขลา 4 วัน 

1,000 5,900 เฉพาะเจาะจง นางสาว
กมลวรรณ ปัญญา
เห 

5,900 

นางสาวซาลาณี 

เจะมามะ 

5,900 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 เช่า ศพม.ภูเก็ต 
11/2561 ลงวันที่ 
20 มิ.ย. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ําจืด 
2 คันรถ เรือสํารวจประมง 4) 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา  สุด
แสง 

1,600 

นายบุญมา  สุดแสง 

1,600 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
85/2561 ลงวันที่ 
21 มิ.ย. 2561 

22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ําดื่ม 
40 ถัง เรือสํารวจประมง 4) 

480 480 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  พิมาน 

480 

นายสมยศ  พิมาน 

480 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
86/2561 ลงวันที่ 
21 มิ.ย. 2561 

23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แก๊ส
หุงต้ม 2 ถัง เรือสํารวจประมง 
4) 

904 904 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย  
ญาณไพศาล 

904 

นายกิตติชัย  ญาณ
ไพศาล 

904 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
87/2561 ลงวันที่ 
21 มิ.ย. 2561 

24 ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ําแข็ง 15 
ซอง เรือสํารวจประมง 4) 

1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ําแข็ง
สามกอง 

1,350 

หจก.โรงน้ําแข็งสาม
กอง 

1,350 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
88/2561 ลงวันที่ 
21 มิ.ย. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน กลุ่มงาน
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา 
สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 

4,000 

บริษัท อัษรา สเตชั่น
เนอรี่ จํากัด 

4,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
89/2561 ลงวันที่ 
21 มิ.ย. 2561 

26 ซื้อวัสดุการเกษตร  
 

10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง นางสุภา  
 วงค์ฤทธิ์  
10,500 

นางสุภา  
 วงค์ฤทธิ์  
10,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
90/2561 ลงวันที่ 
22 มิ.ย. 2561 

27 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

เรือสํารวจประมง 4 
 

87,840 87,840 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

87,840 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

87,840 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
32/2561 ลงวันที่ 
25 มิ.ย. 2561 

28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,455.20 1,455.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาล
มากีต้าเพ้นท์ 
จํากัด 

1,455.20 

บริษัท ไพศาล 

มากีต้าเพ้นท์ จํากัด 

1,455.20 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
91/2561 ลงวันที่ 
26 มิ.ย. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,134.20 1,134.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวงศ์
วัฒนกิจ จํากัด 

1,134.20 

บริษัท อุดมวงศ์วัฒน
กิจ จํากัด 

1,134.20 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
92/2561 ลงวันที่ 
26 มิ.ย. 2561 

         
         

         

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างบริการทําความสะอาด  
(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2561 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
48,000 

นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
48,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
41/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

2 จ้างบริการทําความสะอาด 

(17 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2561 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
43,733 

นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
43,733 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
42/2561 ลงวันที่ 
11 เม.ย. 2561 

3 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2561 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
43/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

4 จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์ฯ 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2561 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวซัมซียะห์ 
สาเม๊าะ 
90,000 

นางสาวซัมซียะห์ 
สาเม๊าะ 
90,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
44/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์ฯ 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2561 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒ ิ
ฆังคะมโน 
90,000 

นายนัฐวุฒ ิ
ฆังคะมโน 
90,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
45/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

6 จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์ฯ 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2561 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวรอฮานี 
กาโฮง 
90,000 

นางสาวรอฮานี 
กาโฮง 
90,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
46/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

7 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2561 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

22,740 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

22,740 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
9/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

8 เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2561 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

12,840 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

12,840 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
10/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 20 เม.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 200,000 บาท) 
(เดือน กรกฎาคม 2561) 

15,033.7 15,033.7 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 20 เม.ย. 

2561 

10 จ้างซ่อมรถยนต์ กล 5289 ภก 

เช็คระยะ 130,000 กม. 
2,435.29 2,435.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า

เพิร์ล ผู้จําหน่าย
โตโยต้า จํากัด 

2,435.29 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด 

2,435.29 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
65/2561 ลงวันที่ 

3 ก.ค. 2561 

11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 

2,989.44 2,989.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท กี่หิ้นการ
ไฟฟ้าภูเก็ต จํากัด 

2,989.44 

บริษัท กี่หิ้นการไฟฟ้า
ภูเก็ต จํากัด 

2,989.44 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
93/2561 ลงวันที่ 

3 ก.ค. 2561 

12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

 (น้ํากลั่น เรือสํารวจประมง 4)  
360 360 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต

จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

360 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

360 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
94/2561 ลงวันที่ 

4 ก.ค. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 

(กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งประมง) 
 

2,780 2,780 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 

2,780 
 

บริษัท อัษรา สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 

2,780 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
95/2561  

ลงวันที่ 9 ก.ค. 
2561 

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 
 

750 750 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีเจ โชค
เจริญ (สํานักงานใหญ่) 
750 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีเจ โชค
เจริญ (สํานักงานใหญ่) 
750 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
96/2561  

ลงวันที่ 10 ก.ค. 
2561 

15 จ้างซ่อมเลื่อยวงเดือน
ไฟฟ้า 

823.90 823.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาลมากีต้าเพนท์ 
จํากัด 

823.90 

บริษัท ไพศาลมากีต้าเพนท์ 
จํากัด 

823.90 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
66/2561 ลง
วันที่ 11 ก.ค. 

2561 

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,458 2,458 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ําดื่ม เอช ทู โอ 
จํากัด 

2,458 

บริษัท น้ําดื่ม เอช ทู โอ 
จํากัด 

2,458 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
97/2561 ลง
วันที่ 16 ก.ค. 

2561 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 ซื้อวัสดุการเกษตร 4,980 4,980 เฉพาะเจาะจง นายประสาน  
โบบทอง 

4,980 

นายประสาน  
โบบทอง 

4,980 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
98/2561 ลงวันที่ 
17 ก.ค. 2561 

18 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 

ไป-กลับ บ้านแหลมสัก กระบี่ 
4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  

พรหมแทนสุด 

4,500 

นายสมศักดิ์  พรหม
แทนสุด 

4,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
67/2561 ลงวันที่ 
17 ก.ค. 2561 

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,647 1,647 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด 

1,647 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

1,647 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
99/2561 ลงวันที่ 
19 ก.ค. 2561 

20 จ้างบริการขับรถยนต์ 

(23 ก.ค.-30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 1 เดือน กรกฎาคม 
จํานวน 9 วัน 

2,467 2,467 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์  
นุชนุสิทธิ ์
19,460 

นายอนุพงษ์  
นุชนุสิทธิ ์
19,460 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
68/2561 ลงวันที่ 
20 ก.ค. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

16,750 16,750 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด 

16,750 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

16,750 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
35/2561 ลงวันที่ 
20 ก.ค. 2561 

22 จ้างซ่อมอวนลาก 3 ปาก 

(เรือสํารวจประมง 4) 
25,500 25,500 เฉพาะเจาะจง นายหนูริ่น  

มุสิกรัตน์ 
25,500 
 

นายหนูริ่น  
มุสิกรัตน์ 
25,500 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
37/2561 ลงวันที่ 
23 ก.ค. 2561 

23 ซื้อวัสดุการเกษตร 17,750 17,750 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้งเฉี้ยง 

17,750 

ร้านเอ้งเฉี้ยง 

17,750 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
36/2561 ลงวันที่ 
23 ก.ค. 2561 

24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9,672.80 9,672.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกลักษณ์
เสรี จํากัด 

9,672.80 

บริษัท เอกลักษณ์เสรี 
จํากัด 

9,672.80 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
100/2561 ลงวันที่ 

23 ก.ค. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 1 รายการ 

(งบวิจัย) 

7,757.50 7,757.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลป
และเคมีภัณฑ์ 
จํากัด 

7,757.50 

บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด 

7,757.50 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
38/2561 ลงวันที่ 
24 ก.ค. 2561 

26 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 10 รายการ 

(งบตรวจสอบ) 

71,422.50 71,422.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลป
และเคมีภัณฑ์ 
จํากัด 

71,422.50 

บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด 

71,422.50 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
39/2561 ลงวันที่ 
24 ก.ค. 2561 

27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 2 รายการ 

62,552.20 62,552.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กิน 
เอลเมอร์ จํากัด 

62,552.20 

บริษัท เพอร์กิน เอล
เมอร์ จํากัด 

62,552.20 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
40/2561 ลงวันที่ 
24 ก.ค. 2561 

28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6,184 6,184 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติธัช
นนท์ จํากัด 

6,184 

บริษัท กิตติธัชนนท์ 
จํากัด 

6,184 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
101/2561 ลงวันที่ 

24 ก.ค. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
3,010 1,134.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์

ชีป จํากัด 

1,134.20 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

1,134.20 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
102/2561 ลงวันที่ 

24 ก.ค. 2561 

30 ซื้อวัสดุการเกษตร 

เขตพังงา 
 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤตชภูมิ  
พรหมวงศ์ 

3,000 

นายกฤตชภูมิ  
พรหมวงศ์ 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
103/2561 ลงวันที่ 

25 ก.ค. 2561 

31 ซื้อวัสดุการเกษตร 

เขตภูเก็ต 
 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ 
จันทนะ 

3,000 

นางสาวธิดารัตน์ 
จันทนะ 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
104/2561 ลงวันที่ 

25 ก.ค. 2561 

32 ซื้อวัสดุการเกษตร 

เขตภูเก็ต 
 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์ 
วุ่นปาน 

1,000 

นายประดิษฐ์ 
วุ่นปาน 

1,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
105/2561 ลงวันที่ 

25 ก.ค. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 ซื้อวัสดุการเกษตร 

เขตพังงา 
 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญตา  
ภู่ภิญโญ 

1,000 

นายบุญตา  
ภู่ภิญโญ 

1,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
106/2561 ลงวันที่ 

25 ก.ค. 2561 

30 ซื้อวัสดุการเกษตร 

เขตกระบี่ 
 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายบัวลา 

ดาทอง 

1,000 

นายกฤตชภูมิ  
พรหมวงศ์ 

1,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
107/2561 ลงวันที่ 

25 ก.ค. 2561 

31 ซื้อวัสดุการเกษตร 

เขตระนอง 
 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ 
แก้วแกม 

1,000 

นางสาวธิดารัตน์ 
จันทนะ 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
108/2561 ลงวันที่ 

25 ก.ค. 2561 

32 จ้างซ่อมรถยนต์ กษ 6582 ภก 

เช็คระยะ 70,000 กม. 
 

3,696.42 3,696.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล ผู้จําหน่าย
โตโยต้า จํากัด 

3,696.42 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด 

3,696.42 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
69/2561 ลงวันที่ 
25 ก.ค. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

33 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
 

420 420 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย 

ญาณไพศาล 

420 

นายกิตติชัย 

ญาณไพศาล 

420 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
109/2561 ลงวันที่ 

25 ก.ค. 2561 

34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

145 145 เฉพาะเจาะจง ร้านสามพีการค้า 

145 

ร้านสามพีการค้า 

145 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
110/2561 ลงวันที่ 

26 ก.ค. 2561 

35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

198 198 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด 

198 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

198 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
111/2561 ลงวันที่ 

26 ก.ค. 2561 

         
 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างบริการทําความสะอาด  
(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
48,000 

นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
48,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
41/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

2 จ้างบริการทําความสะอาด 

(17 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
43,733 

นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
43,733 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
42/2561 ลงวันที่ 
11 เม.ย. 2561 

3 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
43/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

4 จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์ฯ 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวซัมซียะห์ 
สาเม๊าะ 
90,000 

นางสาวซัมซียะห์ 
สาเม๊าะ 
90,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
44/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์ฯ 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒ ิ
ฆังคะมโน 
90,000 

นายนัฐวุฒ ิ
ฆังคะมโน 
90,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
45/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

6 จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์ฯ 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวรอฮานี 
กาโฮง 
90,000 

นางสาวรอฮานี 
กาโฮง 
90,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
46/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

7 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

22,740 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

22,740 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
9/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

8 เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

12,840 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

12,840 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
10/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 20 เม.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 200,000 บาท) 
(เดือน สิงหาคม 2561) 

15,091.90 15,091.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 20 เม.ย. 

2561 

10 จ้างบริการขับรถยนต์ 

(23 ก.ค.-30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 2 เดือน สิงหาคม 2561 

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์  
นุชนุสิทธิ ์
19,460 

นายอนุพงษ์  
นุชนุสิทธิ ์
19,460 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
68/2561 ลงวันที่ 
20 ก.ค. 2561 

11 จ้างเรือยนต์หางยาว 

(ไป-กลับ เกาะพระทอง-ท่าเรือ 

คุระบุรี) 
 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล สินสะ 

4,500 

นายภูวดล สินสะ 

4,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
70/2561 ลงวันที่ 

1 ส.ค. 2561 

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน  1,391 1,391 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทอง
บล๊อกตรายาง 

1,391 

ร้านแหลมทองบล๊อก
ตรายาง 

1,391 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
112/2561 ลงวันที่ 

3 ส.ค. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
 

9,362 9,362 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์ชีป จํากัด 

9,362 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จํากัด 

9,362 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
41/2561  

ลงวันที่ 3 ส.ค. 
2561 

14 ซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 
 

3990 3990 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

3990 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

3990 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
113/2561  
ลงวันที่ 7 ส.ค. 

2561 

15 จ้างซ่อมระบบท่อประปา 14,153.96 14,153.96 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
ภูเก็ต(สํานักงานใหญ่) 
14,153.96 

หจก.ธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
ภูเก็ต(สํานักงานใหญ่)  

14,153.96 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
42/2561 ลง
วันที่ 8 ส.ค. 

2561 

16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 886.70 886.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ 
จํากัด (สํานักงานใหญ่) 
886.70 

บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ 
จํากัด (สํานักงานใหญ่) 
886.70 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
114/2561 ลง

วันที่ 9 ส.ค. 
2561 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,247 2,247 เฉพาะเจาะจง หสม.บิ๊กแอดเวอร์
ซิ่ง 

2,247 

หสม.บิ๊กแอดเวอร์ซิ่ง 

2,247 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
115/2561 ลงวันที่ 

9 ส.ค. 2561 

18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,476.60 1,476.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
โรงไม้ตะกั่วป่า 
จํากัด 

(สํานักงานใหญ่) 
1,476.60 

บริษัท ภูเก็ตโรงไม้
ตะกั่วป่า จํากัด 

(สํานักงานใหญ่) 
1,476.60 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
116/2561 ลงวันที่ 

9 ส.ค. 2561 

19 จ้างซ่อมเปลี่ยนหม้อพัก 

ท่อไอเสีย 
2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านภูเก็ตหม้อน้ํา 

2,500 

ร้านภูเก็ตหม้อน้ํา 

2,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
72/2561 ลงวันที่ 
10 ส.ค. 2561 

20 จ้างเปลี่ยนม่านกันแดด 19,250 19,250 เฉพาะเจาะจง นางสาวซาลาณี  
เจ๊ะมามะ 

19,250 

นางสาวซาลาณี  
เจ๊ะมามะ 

19,250 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
45/2561 ลงวันที่ 
15 ส.ค. 2561 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

9,416 9,416 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ้าน์ 
เทอร์นลิควิด 

อ๊อกซิเย่น จํากัด 

9,416 

บริษัท เซ้าน์ 
เทอร์นลิควิด 

อ๊อกซิเย่น จํากัด 

9,416 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
44/2561 ลงวันที่ 
16 ส.ค. 2561 

22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16,850 16,850 เฉพาะเจาะจง นายวรพงษ์ 

เทพอักษร 

16,850 

นายวรพงษ์ 

เทพอักษร 

16,850 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
46/2561 ลงวันที่ 
16 ส.ค. 2561 

23 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 

ม 4315 ภก   
11 รายการ 

15,545 15,545 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเรือน
ทอง เซอร์วิส 

15,545 

ร้านเพชรเรือนทอง 
เซอร์วิส 

15,545 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
47/2561 ลงวันที่ 
21 ส.ค. 2561 

24 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1,490 1,490 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัย   
การกล 

1,490 

ร้านโชคชัย   
การกล 

1,490 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
73/2561 ลงวันที่ 
22 ส.ค. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย์   
โพธิ์งาม   
1,100 

นายวิฑูรย์   
โพธิ์งาม   
1,100 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
117/2561 ลงวันที่ 

22 ส.ค. 2561 

26 ซื้อวัสดุการเกษตร  4,980 4,980 เฉพาะเจาะจง นายประสาน   
โบบทอง 

4,980 

นายประสาน   
โบบทอง 

4,980 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
118/2561 ลงวันที่ 

27 ส.ค. 2561 

27 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว  
ไป-กลับ ท่าเรือวัดป่าศิลาสวัสดิ์- 
แปลงหอยทะเลบ้านหินราว 

กระบี่ 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายโกษม 

บุตรน้อย 

4,500 

นายโกษม 

บุตรน้อย 

4,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
74/2561 ลงวันที่ 
27 ส.ค. 2561 

28 จ้างซ่อมเรือสํารวจประมง 4 1,723,128 1,723,128 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวัฒน์ เอ็นจิ
เนียริ่ง  
ภูเก็ต(สํานักงานใหญ่) 
1,723,128 
 

หจก.ธนวัฒน์ เอ็นจิ
เนียริ่ง  
ภูเก็ต(สํานักงาน
ใหญ่) 1,723,128 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2561 ลงวันที่ 
28 ส.ค. 2561 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 จ้างจําแนกและวิเคราะห์
ตัวอย่างอาหารในกระเพาะหอย
หลอด 

60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกัลยา 

เสะยามา 

60,000 

น.ส.สุกัลยา 

เสะยามา 

60,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
48/2561 ลงวันที่
10 ส.ค. 2561 

30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 

หินใช้ทําเขื่อนกันคลื่น 

80,250 80,250 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ 

โฮมเซ็นเตอร์ 
80,250 

หจก.ชัยยันต์ 

โฮมเซ็นเตอร์ 
80,250 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
49/2561 ลงวันที่
30 ส.ค. 2561 

31 จ้างทํารูปพระบรมฉายาลักษณ์ 

พร้อมโครงเหล็ก ค่าติดตั้ง 
 

4,943.40 4,943.40 เฉพาะเจาะจง ร้านบิ๊กแอ็ดเวอร์
ไทซิ่ง 

4,943.40 

ร้านบิ๊กแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง 

4,943.40 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
75/2561 ลงวันที่ 
31 ส.ค. 2561 

         
 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่  3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างบริการทําความสะอาด  
(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 6 เดือนกันยายน 2561 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
48,000 

นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
48,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
41/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

2 จ้างบริการทําความสะอาด 

(17 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 6 เดือนกันยายน 2561 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
43,733 

นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
43,733 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
42/2561 ลงวันที่ 
11 เม.ย. 2561 

3 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 6 เดือนกันยายน 2561 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
43/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

4 จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์ฯ 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 6 เดือนกันยายน 2561 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวซัมซียะห์ 
สาเม๊าะ 
90,000 

นางสาวซัมซียะห์ 
สาเม๊าะ 
90,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
44/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์ฯ 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 6 เดือนกันยายน 2561 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒ ิ
ฆังคะมโน 
90,000 

นายนัฐวุฒ ิ
ฆังคะมโน 
90,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
45/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

6 จ้างบริการบันทึกและวิเคราะห์ฯ 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 6 เดือนกันยายน 2561 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวรอฮานี 
กาโฮง 
90,000 

นางสาวรอฮานี 
กาโฮง 
90,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
46/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

7 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 6 เดือนกันยายน 2561 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

22,740 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

22,740 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
9/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

8 เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(2 เม.ย.- 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 6 เดือนกันยายน 2561 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

12,840 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

12,840 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
10/2561 ลงวันที่ 
28 มี.ค. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 20 เม.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 200,000 บาท) 
(เดือน กันยายน 2561) 

13,684.30 13,684.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 20 เม.ย. 

2561 

10 จ้างบริการขับรถยนต์ 

(23 ก.ค.-30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 3 เดือน กันยายน 2561 

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์  
นุชนุสิทธิ ์
19,460 

นายอนุพงษ์  
นุชนุสิทธิ ์
19,460 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
68/2561 ลงวันที่ 
20 ก.ค. 2561 

11 จ้างซ่อมหลังคา สํานักงาน 
 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายโอภาส  
หัสไทรทอง 

4,500 

นายโอภาส  
หัสไทรทอง 

4,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
76/2561 ลงวันที่ 

5 ก.ย. 2561 

12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 888.1091 888.10 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัย 

การกล 

888.10 

ร้านโชคชัย 

การกล 

888.10 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
119/2561 ลงวันที่ 

12 ก.ย. 2561 

 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 
 

2,160 2,160 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ําดื่ม เอชทูโอ จํากัด 

2,160 

บริษัท น้ําดื่ม เอชทูโอ จํากัด 

2,160 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
120/2561  
ลงวันที่ 3 ส.ค. 

2561 

14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
 

660 660 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัย  
การกล 

660 

ร้านโชคชัย  
การกล 

660 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
121/2561 ลง
วันที่ 24 ก.ย. 

2561 

15 จ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 

กลุ่มตรวจสอบ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์ 
3,000 

ร้าน บางกอกแอร์ 
3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
77/2561 ลง
วันที่ 24 ก.ย. 

2561 

16 จ้างเหมาเต้นท์โดมพร้อม
อุปกรณ์ งานพิธีต้อนรับ
เรือ Dr.Fridtjof Nansen 

178,600 178,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ครัวคุณน้อง 

178,600 

หจก.ครัวคุณน้อง 

178,600 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
78/2561 ลง
วันที่ 25 ก.ย. 

2561 



แบบ สขร.  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 จ้างเหมารถยนต์ใน งานพิธี
ต้อนรับเรือ Dr.Fridtjof 
Nansen จํานวน 2 วัน 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายสวัสดิ์  อานัติ 
10,000 

นายสวัสดิ์  อานัติ 
10,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
79/2561 ลงวันที่ 
27 ก.ย. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 

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

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์  
นุชนุสิทธิ ์
102,000 

นายอนุพงษ์  
นุชนุสิทธิ ์
102,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

2 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
96,000 

นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
96,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

3 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
43,733 

นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
43,733 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2562 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

4 จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

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

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

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

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

นายมิตร   
สร้อยสน 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

6 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

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

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

7 เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

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

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

28,680 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 300,000 บาท) 
(เดือน ตุลาคม 2561) 

26,496.10 26,496.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุก่อสร้าง 248 248 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อิควิป
เม้นท์ จํากัด 

248 

บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อิควิปเม้นท์ 
จํากัด 

248 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
1/2562 ลงวันที่ 
17 ต.ค. 2561 

10 จ้างเช็คระยะ 80,000 กม 
รถยนต์ทะเบียน กษ 6582 ภก 
จํานวน 21 รายการ 

12,331.45 12,331.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล ผู้จําหน่าย
โตโยต้า จํากัด 

12,331.45 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด 

12,331.45 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
53/2562 ลงวันที่ 
26 ต.ค. 2561 

11 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

213,800 213,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอเตอร์ 
แล็ป แอนด์ ที ไซ
เอนซ์ จํากัด 

213,800 

บริษัท ควอเตอร์ แล็ป 
แอนด์ ที ไซเอนซ์ 
จํากัด 

213,800 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
54/2562 ลงวันที่ 

29 ต.ค 2561 

12 ซื้อวัสดุการเกษตร 4,865 4,865 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชิป จํากัด 

4,865 

บริษัท ซุปเปอร์ชิป 
จํากัด 

4,865 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
2/2562 ลงวันที่ 
29 ต.ค 2561 

  



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่  6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 
2561 

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์  
นุชนุสิทธิ ์
102,000 

นายอนุพงษ์  
นุชนุสิทธิ ์
102,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

2 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 
2561 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
96,000 

นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
96,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

3 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 
2561 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
96,000 

นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
96,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2562 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

4 จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 
2561 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 
2561 

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

นายมิตร   
สร้อยสน 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

6 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 2 เดือน พ.ย. 2561 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

7 เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 
2561 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 300,000 บาท) 
(เดือน พฤศจิกายน 2561) 

14911.80 14911.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2561 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างซ่อม รถยนต์ทะเบียน กล 
5289 ภก 

 

13,561.45 13,561.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพร์ล ผู้จําหน่าย
โตโยต้า จํากัด 

13,561.45 

บริษัท โตโยต้าเพร์ล ผู้
จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด 

13,561.45 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
56/2562 ลงวันที่ 

2 พ.ย. 2561 

10 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์
ทะเบียน นก 3381 ภก 

 (กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ประมง) 

3,850 3,850 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิ้มการไฟฟ้า 

3,850 

ร้านเบิ้มการไฟฟ้า 

3,850 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
1/2562 ลงวันที่ 

 5 พ.ย. 2561 

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 

 (เรือสํารวจประมง 4) 
39,674 39,674 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ้งเฉี้ยง 

39,674 
ร้าน เอ้งเฉี้ยง 

39,674 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
57/2562 ลงวันที่ 
12 พ.ย. 2561 

12 จ้างสอบเทียบเครื่องชั่ง ดิจิตอล 10,484 10,484 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาเทิร์น 
คาลิเบรชั่น จํากัด 

10,484 

 

บริษัท เซาเทิร์น คาลิ
เบรชั่น จํากัด 

10,484 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
58/2562 ลงวันที่ 
12 พ.ย. 2561 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
(น้ําดื่ม 40 ถัง เรือสํารวจประมง 
4) 

480 480 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  พิมาน 

480 

นายสมยศ  พิมาน 

480 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
4/2562 ลงวันที่ 
19 พ.ย. 2561 

14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

 (แก๊สหุงต้ม 2 ถังเรือสํารวจ
ประมง 4) 

900 900 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย  
ญาณไพศาล 

900 

นายกิตติชัย  ญาณ
ไพศาล 

900 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
5/2562 ลงวันที่ 
19 พ.ย. 2561 

15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

 (ผงซักฟอก เรือสํารวจประมง 
4) 

1,663 1,663 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด 

1,663 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

1,663 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
6/2562 ลงวันที่ 
19 พ.ย. 2561 

16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

 (น้ําจืด รถ 6 ล้อ 3 คันรถ เรือ
สํารวจประมง 4) 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา สุด
แสง 

2,400 

นายบุญมา สุดแสง 

2,400 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
7/2562 ลงวันที่ 
19 พ.ย. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์) 

1,073 1,073 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด 

1,073 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

1,073 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
8/2562 ลงวันที่ 
19 พ.ย. 2561 

18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
(เรือสํารวจประมง 4) 

891 891 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด 

891 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

891 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
9/2562 ลงวันที่ 
19 พ.ย. 2561 

19 ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ําแข็ง 30 
ซอง เรือสํารวจประมง 4) 

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ําแข็ง
สามกอง 

2,700 

หจก.โรงน้ําแข็งสาม
กอง 

2,700 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
10/2562 ลงวันที่ 
19 พ.ย. 2561 

20 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

8,000 ลิตร 

( เรือสํารวจประมง 4) 

234,2400 234,2400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

 234,240 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

 234,240 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต
59/2562 ลงวันที่ 
22 พ.ย. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  ซื้อวัสดุการเกษตร 

ลวดสลิงสแตนเลส 

 (เรือสํารวจประมง 4) 

17,000 17,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ้งเฉี้ยง 

17,000 

ร้าน เอ้งเฉี้ยง 

17,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
60/2562 ลงวันที่ 
20 พ.ย. 2561 

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,700 10,700 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.เอ็ม. 
เทรดดิ้ง 

10,700 

ร้าน เค.เอ็ม. 
เทรดดิ้ง 

10,700 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
61/2562 ลงวันที่ 
22 พ.ย. 2561 

23 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

17,500 17,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาริตัส 
จํากัด 

17,500 

บริษัท คลาริตัส 
จํากัด 

17,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
62/2562 ลงวันที่ 
26 พ.ย. 2561 

24 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

112,050.40 112,050.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลป
และเคมีภัณฑ์ 
จํากัด 

112,050.40 

บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด 

112,050.40 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
63/2562 ลงวันที่ 
26 พ.ย. 2561 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

4,445 4,445 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด 

4,445 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

4,445 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
17/2562 ลงวันที่ 
26 พ.ย. 2561 

26 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,770 1,770 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

1,770 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

1,770 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
18/2562 ลงวันที่ 
26 พ.ย. 2561 

27 ซื้อวัสดุการเกษตร 

(สาหร่ายพวงองุ่น) เขตกระบี่ 
1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง นางบัวสา   

ดาทอง 
1,250 

นางบัวสา   
ดาทอง 
1,250 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
11/2562 ลงวันที่ 
26 พ.ย. 2561 

28 ซื้อวัสดุการเกษตร 

(สาหร่ายพวงองุ่น) เขตพังงา 
1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง นางบุญตา   

ภู่ภิญโญ 
1,250 

นางบุญตา  ภู่ภิญโญ 
1,250 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
12/2562 ลงวันที่ 
26 พ.ย. 2561 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29  ซื้อวัสดุการเกษตร 

(สาหร่ายพวงองุ่น) เขตภูเก็ต 
1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์  

 อุ่นปาน 
1,250 

นายประดิษฐ์   
อุ่นปาน 
1,250 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
13/2562 ลงวันที่ 
26 พ.ย. 2561 

30 ซื้อวัสดุการเกษตร 

(สาหร่ายพวงองุ่น) เขตระนอง 
1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์   

แก้วแถม 

1,250 

นายวิรัตน์   
แก้วแถม 

1,250 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
14/2562 ลงวันที่ 
26 พ.ย. 2561 

31 ซื้อวัสดุการเกษตร 

(หมึกกล้วย,หมึกกระดอง,หมึก
สาย) เขตพังงา 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤตภูมิ  
พรหมวงค์ 
3,000 

นายกฤตภูมิ  พรหม
วงค์ 
3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
15/2562 ลงวันที่ 
26 พ.ย. 2561 

32 ซื้อวัสดุการเกษตร 

(หมึกกล้วย,หมึกกระดอง,หมึก
สาย) เขตภูเก็ต 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางธิดารัตน์   
จันทนะ 
3,000 

นางธิดารัตน์   
จันทนะ 
3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
16/2562 ลงวันที่ 
26 พ.ย. 2561 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่  2 มกราคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 

(ลาออก 12 ธ.ค.2561) 

3,016.12 8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์  
นุชนุสิทธิ ์
102,000 

นายอนุพงษ์  
นุชนุสิทธิ ์
102,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

2 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
96,000 

นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
96,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

3 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
96,000 

นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
96,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2562 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

4 จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 

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

นายมิตร   
สร้อยสน 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

6 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

7 เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 300,000 บาท) 
(เดือน ธันวาคม 2561) 

10,418.00 10,418.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2561 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างซ่อม เครื่องตัดหญ้า 

 
1,070 1,070 เฉพาะเจาะจง ร้าน มนิตย์  

ยานยนต์ 

1,070 

ร้าน มนิตย์  
ยานยนต์ 

1,070 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
2/2562 ลงวันที่  

4 ธ.ค. 2561 

10 จ้าง ปะยาง รถยนต์ทะเบียน นข 
6070 ภก 

  

200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านพูลผล  
ยางยนต์ 

200 

ร้านพูลผล  
ยางยนต์ 

200 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2562 ลงวันที่ 

 6 ธ.ค. 2561 

11 เช่า ห้องประชุม 2 วัน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง โรงแรม เอราวัณ 
พังงา 

3,000 

โรงแรม เอราวัณ 
พังงา 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 เช่า ศพม.ภูเก็ต 
1/2562 ลงวันที่  

7 ธ.ค. 2561 

12 วัสดุสํานักงาน 12 รายการ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา 
สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 

3,000 

 

บริษัท อัษรา สเตชั่น
เนอรี่ จํากัด 

3,000 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
19/2562 ลงวันที่  

7 ธ.ค. 2561 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  จ้างซ่อม รถยนต์ทะเบียน กง 
9328 ภก 

 

35,025 35,025 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มการยาง 

35,025 

ร้าน เอ็มการยาง 

35,025 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
64/2562 ลงวันที่ 

11 ธ.ค. 2561 

14 จ้างซ่อม รถยนต์ 80 5439 ภก 

 
74,951.36 74,951.36 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรเรือน

ทอง เซอร์วิส 

74,951.36 

ร้าน เพชรเรือนทอง 
เซอร์วิส 

74,951.36 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
65/2562 ลงวันที่ 

19 ธ.ค. 2561 

         
         

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
96,000 

นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
96,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

2 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
96,000 

นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
96,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2562 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

4 จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 

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

นายมิตร   
สร้อยสน 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

6 เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 300,000 บาท) 
(เดือน ธันวาคม 2561) 

6,972 6,972 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2561 

8 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

3,070.90 3,070.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลป
และเคมีภัณฑ์ 
จํากัด 

3,070.90 

บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด 

3,070.90 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
20/2562 ลงวันที่  

2 ม.ค. 2562 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างซ่อม เครื่องปรับอากาศ 

ห้องวิเคราะห์ปรอท 

 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์ 
7,000 

ร้าน บางกอกแอร์ 
7,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
1/62 ลงวันที่  
9 ม.ค. 2562 

10 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
รถยนต์ทะเบียน ม 4315 ภก, 
กธ 4656 ภก,ม 3708 ภก 

  

3,413 3,413 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

3,413 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

3,413 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
21/2562 ลงวันที่ 

 3 ม.ค.2562 

11 จ้างซ่อมเช็คระยะ 90,000 กม 
รถยนต์ทะเบียน กษ 6582 ภก 

2,969.89 2,969.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล ผู้จําหน่าย
โตโยต้า จํากัด 

2,969.89 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด 

2,969.89 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
5/2562 ลงวันที่  
9 ม.ค. 2562 

12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
(น้ําดื่ม 40 ถัง เรือสํารวจประมง 
4) 

480 480 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  พิมาน 

480 

นายสมยศ  พิมาน 

480 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
22/2562 ลงวันที่ 

15 ม.ค.2562 

 แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

 (แก๊สหุงต้ม 2 ถังเรือสํารวจ
ประมง 4) 

900 900 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย  
ญาณไพศาล 

900 

นายกิตติชัย  ญาณ
ไพศาล 

900 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
23/2562 ลงวันที่ 

15 ม.ค.2562 

14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

 (น้ําจืด รถ 6 ล้อ 3 คันรถ เรือ
สํารวจประมง 4) 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา สุด
แสง 

2,400 

นายบุญมา สุดแสง 

2,400 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
24/2562 ลงวันที่ 

15 ม.ค.2562 

15 ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ําแข็ง 30 
ซอง เรือสํารวจประมง 4) 

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ําแข็ง
สามกอง 

2,700 

หจก.โรงน้ําแข็งสาม
กอง 

2,700 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
25/2562 ลงวันที่ 

15 ม.ค.2562 

16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

7,000 ลิตร 

( เรือสํารวจประมง 4) 

183,260 183,260 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

 183,260 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

 183,260 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

2/62 ลงวันที่ 22 
15 ม.ค.2562 

 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17  จ้างซ่อมเปลี่ยนจุ๊บยาง  
รถทะเบียน ม 4315 ภก 

200 200 เฉพาะเจาะจง ร้าน พูลผล  
ยางยนต์  
200 

ร้าน พูลผล  
ยางยนต์  
200 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
6/2562 ลงวันที่ 
16 ม.ค.2562 

18 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว ไป-
กลับ คุระบุรี เกาะพระทอง 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล 

สินสะ 

4,500 

นายภูวดล 

สินสะ 

4,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
7/2562 ลงวันที่ 
16 ม.ค.2562 

19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ก๊าซอาร์กอน UHP 

3 ถัง 

12,124 12,124 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิควิด 
อ๊อกซิเย็น จํากัด 

12,124 

บริษัท ลิควิด อ๊อกซิ
เย็น จํากัด 

12,124 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
3/62 ลงวันที่ 17 

ม.ค.2562 

20 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์  
ทะเบียน 80 5439 ภก 

2 ลูก 

6,460 6,460 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพบูลย์ 
แบตเตอรี่ จํากัด 

6,460 

บริษัท ไพบูลย์ 
แบตเตอรี่ จํากัด 

6,460 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
4/62 ลงวันที่ 21 

ม.ค.2562 

 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  จ้างซ่อมปั้มและท่อปั้มน้ําประปา 8,073.15 8,073.15 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวัฒน์เอ็น
จิเนียริ่ง 

(สํานักงานใหญ่) 
8,073.15 

หจก.ธนวัฒน์เอ็นจิ
เนียริ่ง 

(สํานักงานใหญ่) 
8,073.15 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
5/62 ลงวันที่ 23 

ม.ค.2562 

22 วัสดุสํานักงาน 8,593 8,593 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด 

8,593 

 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

8,593 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
4/2562 ลงวันที่ 
23 ม.ค.2562 

23 ซื้อวัสดุการเกษตร 

สาหร่ายทะเล 8 กก.(กระบี่) 
2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางบัวลา   

ดาทอง 

2,000 

นางบัวลา   
ดาทอง 

2,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
26/2562 ลงวันที่ 

28 ม.ค.2562 

24 ซื้อวัสดุการเกษตร 

สาหร่ายทะเล 8 กก.(พังงา) 
2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางบุญตา   

ภู่ภิญโญ 

2,000 

นางบุญตา   
ภู่ภิญโญ 

2,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
27/2562 ลงวันที่ 

28 ม.ค.2562 

 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  ซื้อวัสดุการเกษตร 

สาหร่ายทะเล 8 กก.(ภูเก็ต) 
2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์ 

วุ่นปาน 

2,000 

นายประดิษฐ์ 
วุ่นปาน 

2,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
28/2562 ลงวันที่ 

28 ม.ค.2562 

26 ซื้อวัสดุการเกษตร 

สาหร่ายทะเล 8 กก.(ระนอง) 
2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ 

แก้วแกม 

2,000 

นายวิรัตน์ 
แก้วแกม 

2,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
29/2562 ลงวันที่ 

28 ม.ค.2562 

27 ซื้อวัสดุการเกษตร 

หมึกกล้วย,หมึกกระดอง,หมึก
สาย (พังงา) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤตชภูมิ 

พรหมวงศ์ 

3,000 

นายกฤตชภูมิ 

พรหมวงศ์ 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
30/2562 ลงวันที่ 

28 ม.ค.2562 

28 ซื้อวัสดุการเกษตร 

หมึกกล้วย,หมึกกระดอง,หมึก
สาย (ภูเก็ต) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางธิดารัตน์ 
จันทนะ 

3,000 

นางธิดารัตน์ 
จันทนะ 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
31/2562 ลงวันที่ 

28 ม.ค.2562 

 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29  จ้างเช็คระยะ 100,000 กม. 
รถยนต์ทะเบียน กษ 6582 ภก 

2,907.62 2,907.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล ผู้จําหน่าย
โตโยต้า จํากัด 

2,907.62 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด 

2,907.62 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
8/2562 ลงวันที่ 
29 ม.ค.2562 

30 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

เรือสํารวจประมง 4 
600 600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 

แอนด์ อีควิป
เม้นท์ จํากัด 

600 

บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อีควิปเม้นท์ 
จํากัด 

600 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
33/2562 ลงวันที่ 

28 ม.ค.2562 

         

         

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่  4 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
96,000 

นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
96,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

2 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
96,000 

นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
96,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2562 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
42,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

4 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

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

นายมิตร   
สร้อยสน 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

6 เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 300,000 บาท) 
(เดือน ธันวาคม 2561) 

3,950.10 3,950.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2561 

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

400 400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด 

400 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

400 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
34/2562 ลงวันที่  

5 ก.พ.2562 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  ซื้อวัสดุก่อสร้าง 

 
2,145 2,145 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์

ชีป จํากัด 

2,145 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

2,145 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
35/2562 ลงวันที่  

6 ก.พ. 2562 

10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 

 
1,289.35 1,289.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์

ชีป จํากัด 

1,289.35 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

1,289.35 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
36/2562 ลงวันที่  

6 ก.พ. 2562 

11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 713 713 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวงศ์
วัฒนกิจ จํากัด 

713 

บริษัท อุดมวงศ์วัฒน
กิจ จํากัด 

713 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
37/2562 ลงวันที่  

6 ก.พ. 2562 

12 จ้างวิเคราะห์หาค่าโลหะหนัก 66,607.50 66,607.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท 
ห้องปฏิบัติการ
กลาง(ประเทศ
ไทย) จํากัด 

66,607.50 

บริษัท ห้องปฏิบัติการ
กลาง(ประเทศไทย) 
จํากัด 

66,607.50 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
7/62 ลงวันที่ 12 

ก.พ. 2562 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,888 8,888 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีรพันธ์ 
อิเลคโทรนิคส์ 
8,888 

ร้าน พีรพันธ์ อิเลค
โทรนิคส์ 
8,888 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
8/62 ลงวันที่ 13 

ก.พ. 2562 

14 จ้างซ่อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

เรือสํารวจประมง 4 

 

29,960 29,960 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวัฒน์ เอ็น
จิเนียริ่ง  
29,960 

หจก.ธนวัฒน์ เอ็นจิ
เนียริ่ง  
29,960 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
10/62 ลงวันที่ 15 

18 ก.พ.2562 

15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,932.25 3,932.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวงศ์
วัฒนกิจ จํากัด 

3,932.25 

บริษัท อุดมวงศ์วัฒน
กิจ จํากัด 

3,932.25 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
38/2562 ลงวันที่ 

27 ก.พ.2562 

         

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2562 

(ลาออก 18 มี.ค.2562) 

4,645.16 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
96,000 

นางสาวคนึงหา 
ยาหลง 
96,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

2 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2562 

(ลาออก 18 มี.ค.2562) 

4,645.16 8,000 เฉพาะเจาะจง นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
96,000 

นางศุภมาศ   
ยวนพันธ์ 
96,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2562 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2562 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

4 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2562 

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

นายมิตร   
สร้อยสน 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2562 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

6 เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2562 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 300,000 บาท) 
(เดือน มีนาคม 2562) 

6,872.30 6,872.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2561 

8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
(น้ําดื่ม 40 ถัง เรือสํารวจประมง 
4) 

480 480 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  พิมาน 

480 

นายสมยศ  พิมาน 

480 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
39/2562 ลงวันที่ 

1 มี.ค.2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

 (แก๊สหุงต้ม 2 ถังเรือสํารวจ
ประมง 4) 

900 900 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย  
ญาณไพศาล 

900 

นายกิตติชัย   
ญาณไพศาล 

900 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
40/2562 ลงวันที่ 

1 มี.ค.2562 

10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

 (น้ําจืด รถ 6 ล้อ 3 คันรถ เรือ
สํารวจประมง 4) 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา สุด
แสง 

2,400 

นายบุญมา สุดแสง 

2,400 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
41/2562 ลงวันที่ 

1 มี.ค.2562 

11 ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ําแข็ง 30 
ซอง เรือสํารวจประมง 4) 

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ําแข็ง
สามกอง 

2,700 

หจก.โรงน้ําแข็งสาม
กอง 

2,700 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
42/2562 ลงวันที่ 

1 มี.ค.2562 

12 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กล 
5289 ภก 

3,080.69 3,080.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล ผู้จําหน่าย
โตโยต้า จํากัด 

 3,080.69 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด 

 3,080.69 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

9/2562 ลงวันที่  
1  มี.ค.2562 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,366 10,366 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 

 10,366 

บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

 10,366 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

11/62 ลงวันที่  
1  มี.ค.2562 

14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

7,000 ลิตร 

( เรือสํารวจประมง 4) 

194,460 194,460 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

 194,460 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

 194,460 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

12/62 ลงวันที่  
1  มี.ค.2562 

15 จ้างเหมารถยนต์ เกาะยาว 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์  กุลดี 

1,500 
นายนัฐพงศ์  กุลดี 

1,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
10/2562 ลงวันที่ 

6 มี.ค. 2562 

16 ซื้อวัสดุการเกษตร (โครงการ
สนับสนุนประมงชุมชนเข้มแข็ง) 

90,289.81 90,289.81 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์  
โฮมเซ็นเตอร์ 
90,289.81 

หจก.ชัยยันต์  
โฮมเซ็นเตอร์ 
90,289.81 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
13/62 ลงวันที่  
19 มี.ค.2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17  ซื้อวัสดุการเกษตร 16,692 16,692 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูเก็ตปิโตร 

16,692 

หจก.ภูเก็ตปิโตร 

16,692 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

43/2562 ลงวันที่  
20  มี.ค.2562 

18 ซื้อวัสดุการเกษตร 11,460 11,460 เฉพาะเจาะจง นางสุภา   
วงศ์ฤทธ์ 
11,460 

นางสุภา   
วงศ์ฤทธ์ 
11,460 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

44/2562 ลงวันที่  
20  มี.ค.2562 

19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 573.52 573.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
โรงไม้ตะกั่วป่า 
จํากัด 

 573.52 

บริษัท ภูเก็ตโรงไม้
ตะกั่วป่า จํากัด 

 573.52 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

45/2562 ลงวันที่  
21  มี.ค.2562 

20 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว  
เกาะพระทอง 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล  สินสะ 

4,000 
นายภูวดล  สินสะ 

4,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
11/2562 ลงวันที่ 
25 มี.ค. 2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล 750 750 เฉพาะเจาะจง ร้าน ภูเก็ตเว็บ
พอร์ท 

750 

ร้าน ภูเก็ตเว็บพอร์ท 

750 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
12/2562 ลงวันที่  

26 ก.พ.2562 

22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,185 2,185 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมค
โคร จํากัด 

2,185 

บริษัท สยามแมคโคร 
จํากัด 

2,185 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

46/2562 ลงวันที่  
26  มี.ค.2562 

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,708 6,708 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด 

6,708 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

6,708 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
14/62 ลงวันที่  
29 มี.ค.2562 

         

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่  7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 เม.ย.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 1 เดือนเม.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 7 เดือนเมษายน 2562 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2562 

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

นายมิตร   
สร้อยสน 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2562 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2562 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 300,000 บาท) 
(เดือน เมษายน 2562) 

13,222.04 13,222.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2561 

7 ซื้อวัสดุการเกษตร 

(กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ประมง) 

45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน์ 
สันทัด 

45,000 

นายไชยวัฒน์ 
สันทัด 

45,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
14/62 ลงวันที่  
2 เม.ย.2562 

8 ซื้อวัสดุการเกษตร 

(หมึกกล้วย,หมึกกระดอง, 
หมึกสาย) ภูเก็ต 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางธิดารัตน์ 
จันทนะ 

3,000 

นางธิดารัตน์ 
จันทนะ 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
48/2562 ลงวันที่ 
10 เม.ย.2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  ซื้อวัสดุการเกษตร 

(หมึกกล้วย,หมึกกระดอง, 
หมึกสาย) พังงา 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤตชภูมิ 

พรหมวงค์ 

3,000 

นายกฤตชภูมิ 

พรหมวงค์ 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
49/2562 ลงวันที่ 
10 เม.ย.2562 

10 ซื้อวัสดุการเกษตร 

(สาหร่ายพวงองุ่น) กระบี่ 
1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ 

ลอดเงิน 

1,500 

นายพิทักษ์ 

ลอดเงิน 

1,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
50/2562 ลงวันที่ 
10 เม.ย.2562 

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 

(สาหร่ายพวงองุ่น) ภูเก็ต 
1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์ 

วุ่นปาน 

1,500 

นายประดิษฐ์ 
วุ่นปาน 

1,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
51/2562 ลงวันที่ 
10 เม.ย.2562 

12 ซื้อวัสดุการเกษตร 

(สาหร่ายพวงองุ่น) พังงา 
1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นางบุญตา 

ภู่ภิญโญ 

1,500 

นางบุญตา 

ภู่ภิญโญ 

1,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
52/2562 ลงวันที่ 
10 เม.ย.2562 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  ซื้อวัสดุการเกษตร 

(สาหร่ายพวงองุ่น) ระนอง 
1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ 

แก้วแกม 

1,500 

นายวิรัตน์ 
แก้วแกม 

1,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
53/2562 ลงวันที่ 
10 เม.ย.2562 

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(หมึกพิมพ์) 

3,100 3,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.
ภูเก็ต
คอมพิวเตอร์ 
จํากัด 

 3,100 

บริษัท เอส.ดี.ภูเก็ต
คอมพิวเตอร์ จํากัด 

 3,100 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

54/2562 ลงวันที่  
10 เม.ย.2562 

15 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,315 2,315 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

2,315  

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

 2,315 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

55/2562 ลงวันที่  
18 เม.ย.2562 

16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

93,325.40 93,325.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลป
และเคมีภัณฑ์ 
จํากัด 

93,325.40 

บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด 

93,325.40 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
15/62 ลงวันที่ 18 

เม.ย.2562 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

8,000 ลิตร 

( เรือสํารวจประมง 4) 

226,240 226,240 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

 226,240 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

 226,240 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

17/62 ลงวันที่  
22 เม.ย.2562 

18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
(น้ําดื่ม 40 ถัง เรือสํารวจประมง 
4) 

480 480 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  พิมาน 

480 

นายสมยศ  พิมาน 

480 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

56/2562 ลงวันที่  
22 เม.ย.2562 

19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

 (แก๊สหุงต้ม 2 ถังเรือสํารวจ
ประมง 4) 

900 900 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย  
ญาณไพศาล 

900 

นายกิตติชัย   
ญาณไพศาล 

900 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

57/2562 ลงวันที่  
22 เม.ย.2562 

20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

 (น้ําจืด รถ 6 ล้อ 3 คันรถ เรือ
สํารวจประมง 4) 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา สุด
แสง 

2,400 

นายบุญมา สุดแสง 

2,400 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

58/2562 ลงวันที่  
22 เม.ย.2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ําแข็ง 30 
ซอง เรือสํารวจประมง 4) 

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ําแข็ง
สามกอง 

2,700 

หจก.โรงน้ําแข็งสาม
กอง 

2,700 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

59/2562 ลงวันที่  
22 เม.ย.2562 

22 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 788.24 788.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท กี่หิ้นการ
ไฟฟ้าภูเก็ต จํากัด 

788.24 

บริษัท กี่หิ้นการไฟฟ้า
ภูเก็ต จํากัด 

788.24 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

60/2562 ลงวันที่  
22 เม.ย.2562 

23 วัสดุการเกษตร 

(แม่พันธ์ปูม้า) 
9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายเกล้า   

แซ่ลิ้ม 

9,000 

นายเกล้า   
แซ่ลิ้ม 

9,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

61/2562 ลงวันที่  
24 เม.ย.2562 

24 จ้างเหมารถตู้ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายไกรสร 

ย่านขาว 

5,000 

นายไกรสร 

ย่านขาว 

5,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
14/2562 ลงวันที่  
24 เม.ย.2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  จ้างเหมารถตู้ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายทัชพล 

ย่านขาว 

5,000 

นายทัชพล 

ย่านขาว 

5,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
15/2562 ลงวันที่  
24 เม.ย.2562 

26 จ้างเหมารถตู้ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ 
ภู่ศิริวัฒน์ 
5,000 

นายอาทิตย์ 
ภู่ศิริวัฒน์ 
5,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
16/2562 ลงวันที่  
24 เม.ย.2562 

27 วัสดุก่อสร้าง 3,935 3,935 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้งเฉี้ยง 

3,935 

ร้านเอ้งเฉี้ยง 

3,935 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

62/2562 ลงวันที่  
25 เม.ย.2562 

28 วัสดุสํานักงาน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา 
สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 

2,037 

บริษัท อัษรา 

 สเตชั่นเนอรี่จํากัด 

2,037 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

18/62 ลงวันที่  
26 เม.ย.2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,230 3,230 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพบูลย์
แบตเตอรี่ จํากัด 

3,230 

บริษัท ไพบูลย์
แบตเตอรี่ จํากัด 

3,230 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

63/2562 ลงวันที่  
30 เม.ย.2562 

30 วัสดุสํานักงาน 4,220 4,220 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติสิน 
สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 

4,220 

บริษัท เกียรติสิน 
สเตชั่นเนอรี่จํากัด 

4,220 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

64/2562 ลงวันที่  
30 เม.ย.2562 

31 จ้างเหมา 3,398.96 3,398.960 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล ผู้จําหน่าย
โตโยต้า จํากัด 

3,398.96 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด 

3,398.96 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
17/2562 ลงวันที่  
30 เม.ย.2562 

32 วัสดุสํานักงาน 2,037 2,037 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติสิน 
สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 

2,037 

บริษัท เกียรติสิน 
สเตชั่นเนอรี่จํากัด 

2,037 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

65/2562 ลงวันที่  
30 เม.ย.2562 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่  7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 เม.ย.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 1 เดือนเม.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 7 เดือนเมษายน 2562 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2562 

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

นายมิตร   
สร้อยสน 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2562 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2562 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 300,000 บาท) 
(เดือน เมษายน 2562) 

9,566.60 9,566.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2561 

7 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 1 เดือนพ.ค. 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 

8 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(7 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 1 เดือนพ.ค. 2562 

12,000 12,000 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 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

10 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 1 เดือนพ.ค. 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 

11 จ้างซ่อมรถยนต์ ม 4315 ภก 

จํานวน 4 รายการ 
6,259 6,259 เฉพาะเจาะจง หจก.พรพิชัยการ

ช่าง (สนง.ใหญ่) 
6,259 

หจก.พรพิชัยการช่าง 
(สนง.ใหญ่) 
6,259 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้างศพม.ภูเก็ต 
20/62 ลงวันที่  
8 พ.ค. 2562 

12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 963 963 เฉพาะเจาะจง บริษัท กี่หิ้นการ
ไฟฟ้าภูเก็ต จํากัด 

963 

บริษัท กี่หิ้นการไฟฟ้า
ภูเก็ต จํากัด 

963 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
66/2562 ลงวันที่ 
10 พ.ค. 2562 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  จ้าง พิมพ์ไวนิล โปสเตอร์  
สติกเกอร์ จํานวน 4 รายการ 

15,247.50 15,247.50 เฉพาะเจาะจง หสม.บิ๊ก แอ็ต
เวอร์ไทซิ่ง 

15,247.50 

หสม.บิ๊ก แอ็ตเวอร์ไท
ซิ่ง 

15,247.50 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

22/62 ลงวันที่  
14 พ.ค. 2562 

14 จ้างซ่อมรถยนต์ นข 6070 ภก 

จํานวน 21 รายการ 
8,202.32 8,202.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า

เพิร์ล ผู้จําหน่าย
โตโยต้า จํากัด 

8,202.32 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล 
ผู้จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด 

8,202.32 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
23/62 ลงวันที่  
15 พ.ค. 2562 

15 จ้างซ่อมรถยนต์ กล 5282 ภก 

จํานวน 12 รายการ 
6,271.43 6,271.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า

เพิร์ล ผู้จําหน่าย
โตโยต้า จํากัด 

6,271.43 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล 
ผู้จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด 

6,271.43 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
24/62 ลงวันที่  
16 พ.ค. 2562 

16 จ้าง พิมพ์ โปสเตอร์ ขนาด 
60*80 ซม.  
จํานวน 2 ชิ้น 

963 963 เฉพาะเจาะจง หสม.บิ๊ก แอ็ต
เวอร์ไทซิ่ง 

963 

หสม.บิ๊ก แอ็ตเวอร์ไท
ซิ่ง 

963 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

22/2562 ลงวันที่  
17 พ.ค. 2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17  ซื้อวัสดุสํานักงาน 740 740 เฉพาะเจาะจง ร้าน ภูเก็ตดิจิตอล 

โฟโตแลป 

 740 

ร้าน ภูเก็ตดิจิตอล 

โฟโตแลป 

 740 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

67/2562 ลงวันที่  
16 พ.ค. 2562 

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,911.30 4,911.30 เฉพาะเจาะจง หจก. ซีเจ โชค
เจริญ (สํานักงาน
ใหญ่) 4,911.30 

หจก. ซีเจ โชคเจริญ 
(สํานักงานใหญ่) 
4,911.30 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

68/2562 ลงวันที่  
16 พ.ค. 2562 

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,786 1,786 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา 
สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 

1,786 

บริษัท อัษรา สเตชั่น
เนอรี่ จํากัด 

1,786 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

69/2562 ลงวันที่  
16 พ.ค. 2562 

20 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,560 1,560 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิช 
จํากัด 

1,560 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิช จํากัด 

1,560 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

70/2562 ลงวันที่  
16 พ.ค. 2562 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่   1  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 เม.ย.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือนมิ.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 9 เดือนมิ.ย. 2562 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 9 เดือนมิ.ย. 2562 

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

นายมิตร   
สร้อยสน 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 9 เดือนมิ.ย. 2562 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 9 เดือนมิ.ย. 2562 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 300,000 บาท) 
(เดือน มิถุนายน 2562) 

6,670.70 6,670.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2561 

7 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 2 เดือนมิ.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 

8 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(7 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 2 เดือนมิ.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 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 2 เดือนมิ.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 

10 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 2 เดือนมิ.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 

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 

จํานวน 7 รายการ 
7,150 7,150 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติสินธุ 

สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 

7,150 

บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

7,150 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้างศพม.ภูเก็ต 
27/62 ลงวันที่  
4 มิ.ย. 2562 

12 จ้างลากรถ 80-5439 ภก  
กระบี่-ภูเก็ต 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ์  
นวลจันทร์ 
8,000 

นายพิเชษฐ์  
นวลจันทร์ 
8,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
27/2562 ลงวันที่ 

5 มิ.ย. 2562 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  จ้างซ่อมรถยนต์ ม 3708 ภก 

จํานวน 5 รายการ 
5,398.15 5,398.15 เฉพาะเจาะจง หจก.พรพิชัยการ

ช่าง (สนง.ใหญ่) 
5,398.15 

หจก.พรพิชัยการช่าง 
(สนง.ใหญ่) 
5,398.15 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

28/62 ลงวันที่  
10 มิ.ย. 2562 

14 จ้างเรือยนต์หางยาว เกาะลันตา 

 
4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน์ 

สันทัด 

4,500 

นายไชยวัฒน์ 
สันทัด 

4,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
28/2562 ลงวันที่  
11 มิ.ย. 2562 

15 วัสดุการเกษตร แม่หอบ 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง นายเกล้า  แซ่ลิ้ม 

4,200 

นายเกล้า  แซ่ลิ้ม 

4,200 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
71/2562 ลงวันที่  
13 มิ.ย. 2562 

16 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
พิมพ์ โปสเตอร์ จํานวน 2 ชิ้น 

4,547.50 4,547.50 เฉพาะเจาะจง หสม.บิ๊ก แอ็ต
เวอร์ไทซิ่ง 

4,547.50 

หสม.บิ๊ก แอ็ตเวอร์ไท
ซิ่ง 

4,547.50 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

72/2562 ลงวันที่  
14 มิ.ย. 2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17  จ้างเรือยนต์หางยาว บ้านท่า
คลอง เกาะลันตา 

 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายเรืองเดช 

คล่องดี 

9,000 

นายเรืองเดช 

คล่องดี 

9,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
30/2562 ลงวันที่  
14 มิ.ย. 2562 

18 จ้างเรือยนต์หางยาว บ้านท่า
คลอง เกาะลันตา 

 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  รักจิตต์ 

9,000 

นายวิชัย  รักจิตต์ 

9,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
31/2562 ลงวันที่  
14 มิ.ย. 2562 

19 จ้างเรือยนต์หางยาว บ้านท่า
คลอง เกาะลันตา 

 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายสะอาด   
เกกินา 

12,000 

นายสะอาด 

เกกินา 

12,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
32/2562 ลงวันที่  
14 มิ.ย. 2562 

20 จ้างเหมารถยนต์ จํานวน 3 วัน 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี   
ผาสุข 

10,500 

นางสาวราตรี   
ผาสุข 

10,500 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
33/2562 ลงวันที่  
14 มิ.ย. 2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  จ้าง เหมาเต้นท์จัดงาน 

จํานวน 9 รายการ 
26,792.50 26,792.50 เฉพาะเจาะจง นายสละ   

เพลิดพร้อม 

26,792.50 

นายสละ   
เพลิดพร้อม 

26,792.50 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

35/2562 ลงวันที่  
14 มิ.ย. 2562 

22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
(น้ําดื่ม 20 ถัง เรือสํารวจ
ประมง 4) 

240 240 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  
พิมาน 

240 

นายสมยศ  พิมาน 

240 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

73/2562 ลงวันที่  
17 มิ.ย. 2562 

23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

 (แก๊สหุงต้ม 2 ถังเรือสํารวจ
ประมง 4) 

900 900 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย  
ญาณไพศาล 

900 

นายกิตติชัย   
ญาณไพศาล 

900 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

74/2562 ลงวันที่  
17 มิ.ย. 2562 

24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

 (น้ําจืด รถ 6 ล้อ 2 คันรถ เรือ
สํารวจประมง 4) 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา 

 สุดแสง 

1,600 

นายบุญมา  
สุดแสง 

1,600 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

75/2562 ลงวันที่  
17 มิ.ย. 2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ําแข็ง 15 
ซอง เรือสํารวจประมง 4) 

1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ําแข็ง
สามกอง 

1,350 

หจก.โรงน้ําแข็งสาม
กอง 

1,350 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

76/2562 ลงวันที่  
17 มิ.ย. 2562 

26 จ้างซ่อมแซมอวนลาก เรือ
สํารวจประมง 4 

22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง นายหนูริ่น 

มุสิกรัตน์ 
22,000 

นายหนูริ่น 

มุสิกรัตน์ 
22,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

30/62 ลงวันที่  
18 มิ.ย. 2562 

27 จ้างซ่อมท่อไฮดรอลิคชุดกว้าน
เรือสํารวจประมง 4 

18,190 18,190 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวัฒน ์

เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด 

18,190 

หจก.ธนวัฒน ์

เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด 

18,190 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

31/62 ลงวันที่  
18 มิ.ย. 2562 

28 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( น้ํามันดีเซล 3,000 ลิตร เรอื
สํารวจประมง 4) 
 

80,004 80,004 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด  
80,004 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด  
80,004 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

32/62 ลงวันที่  
24 มิ.ย. 2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29  วัสดุสํานักงาน 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา 
สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 

2,037 

บริษัท อัษรา 

 สเตชั่นเนอรี่จํากัด 

2,037 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

33/62 ลงวันที่  
20 มิ.ย.2562 

30 วัสดุสํานักงาน 406 406 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุเปอร์ชิป 
จํากัด 

406 

บริษัท ซุเปอร์ชิป 
จํากัด 

406 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

77/2562 ลงวันที่  
24 มิ.ย.2562 

31 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 
6070 ภก จํานวน 8 รายการ 

4,984.81 4,984.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล ผู้จําหน่าย
โตโยต้า 

จํากัด 

4,984.81 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล 
ผู้จําหน่ายโตโยต้า 

จํากัด 

4,984.81 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

36/2562 ลงวันที่  
24 มิ.ย. 2562 

          

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่   1  สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 เม.ย.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือน ก.ค. 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 10 เดือน ก.ค. 2562 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 10 เดือน ก.ค. 2562 

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

นายมิตร   
สร้อยสน 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
5/2562 ลงวันที่ 
16 ต.ค. 2561 

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 10 เดือน ก.ค. 2562 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 10 เดือน ก.ค. 2562 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 300,000 บาท) 
(เดือน กรกฎาคม 2562) 

12,345.90 12,345.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2561 

7 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือน ก.ค. 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 

8 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(7 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือน ก.ค. 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 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือน ก.ค. 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 

10 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 3 เดือน ก.ค. 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 

11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จํานวน 5 รายการ 

4,942.84 4,942.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท กี่หิ้นการ
ไฟฟ้าภูเก็ต จํากัด 

4,942.84 

บริษัท กี่หิ้นการไฟฟ้า
ภูเก็ต จํากัด 

4,942.84 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
78/2562 ลงวันที่  

3 ก.ค. 2562 

12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 

 
1,315.03 1,315.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวงศ์

วัฒนกิจ จํากัด 

1,315.03 

บริษัท อุดมวงศ์วัฒน
กิจ จํากัด 

1,315.03 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
79/2562 ลงวันที่  

4 ก.ค. 2562 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  ซื้อวัสดุก่อสร้าง  
จํานวน 4 รายการ 

 

3,455 3,455 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติธัช
นนท์ จํากัด 

3,455 

บริษัท กิตติธัชนนท์ 
จํากัด 

3,455 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
80/2562 ลงวันที่  

5 ก.ค. 2562 

14 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
จํานวน 1 รายการ 

 

695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน บิ๊กแอ็ตเวอร์
ไทซิ่ง 

695.50 

ร้าน บิ๊กแอ็ตเวอร์ไท
ซิ่ง 

695.50 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
81/2562 ลงวันที่  

5 ก.ค. 2562 

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 

 
570 570 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติสินธุ 

สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 

570 

บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

570 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
82/2562 ลงวันที่  

5 ก.ค. 2562 

16 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 

 

3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพบูลย์
แบตเตอรี่ จํากัด 

3,400 

บริษัท ไพบูลย์
แบตเตอรี่ จํากัด 

3,400 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
83/2562 ลงวันที่  

5 ก.ค. 2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17  จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ 

ล้าง จํานวน 5 รายการ 
8,200 8,200 เฉพาะเจาะจง ร้านบางกอกแอร์ 

8,200 

ร้านบางกอกแอร์ 
8,200 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

36/62 ลงวันที่  
5 ก.ค. 2562 

18 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 

กษ 6582 ภก 

 

7,278.80 7,278.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล ผู้จําหน่าย
โตโยต้า จํากัด 

7,278.80 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด 

7,278.80 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
37/62 ลงวันที่  
5 ก.ค. 2562 

19 ซื้อวัสดุการเกษตร 

 
7,250 7,250 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ้งเฉี้ยง 

7,250 

ร้าน เอ้งเฉี้ยง 

7,250 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
38/62 ลงวันที่  
5 ก.ค. 2562 

20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 

 
920 920 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.อาร์.ซี.

ไทวัสดุ จํากัด 

920 

บริษัท ซี.อาร์.ซี.ไท
วัสดุ จํากัด 

920 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
85/2562 ลงวันที่  

8 ก.ค. 2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  ซื้อวัสดุการเกษตร 

 
3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤตชภูมิ  

พรหมวงศ์ 

3,000 

นายกฤตชภูมิ  พรหม
วงศ์ 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
86/2562 ลงวันที่  
10 ก.ค. 2562 

22 ซื้อวัสดุการเกษตร 

 
3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางธิดารัตน์ 

จันทนะ 

3,000 

นางธิดารัตน์ 
จันทนะ 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
87/2562 ลงวันที่  
10 ก.ค. 2562 

23 จ้างซ่อมรถยนต์ 

ทะเบียน ม 4315 ภก 
3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง หจก.พรพิชัย 

การช่าง (สนญ) 
3,477.50 

 

หจก.พรพิชัย 

การช่าง (สนญ) 
3,477.50 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

37/2562 ลงวันที่  
12 ก.ค. 2562 

24 จ้างซ่อมรถยนต์ 

ทะเบียน ม 3708 ภก 
2,974.60 2,974.60 เฉพาะเจาะจง หจก.พรพิชัย 

การช่าง (สนญ) 
2,974.60 

 

หจก.พรพิชัย 

การช่าง (สนญ) 
2,974.60 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

38/2562 ลงวันที่  
12 ก.ค. 2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และ 

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
10,293 10,293 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์

ชีป จํากัด 

10,293 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

10,293 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

35/62 ลงวันที่  
8 ก.ค. 2562 

26 จ้างซ่อมรถยนต์ 

ทะเบียน 80-5439 ภก 

จํานวน 19 รายการ 

98,919.36 98,919.36 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรเรือน
ทอง เซอร์วิส 

98,919.36 

ร้าน เพชรเรือนทอง 
เซอร์วิส 

98,919.36 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

39/62 ลงวันที่  
15 ก.ค. 2562 

27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กลุ่มงานพัฒนา 45,348.74 45,348.74 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ โฮม
เซ็นเตอร์ 
45,348.74 

หจก.ชัยยันต์ โฮมเซ็น
เตอร์ 
45,348.74 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

40/62 ลงวันที่  
22 ก.ค. 2562 

28 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
กลุ่มงานพัฒนา 

 

1,490 1,490 เฉพาะเจาะจง บริษัท กี่หิ้น การ
ไฟฟ้า จํากัด 

1,940 

บริษัท กี่หิ้น การ
ไฟฟ้า จํากัด 

1,940 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

88/2562 ลงวันที่  
22 ก.ค. 2562 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29  ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
กลุ่มงานพัฒนา 

 

25,145 25,145 เฉพาะเจาะจง หสม.บิ๊ก แอ๊ด 
เวอร์ไทซิ่ง 

25,145 

หสม.บิ๊ก แอ๊ด เวอร์
ไทซิ่ง 

25,145 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

41/62 ลงวันที่  
19 ก.ค. 2562 

30 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

2,675 2,675 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาริตัส 
จํากัด 

2,675 

บริษัท คลาริตัส 
จํากัด 

2,675 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

89/2562 ลงวันที่  
22 ก.ค. 2562 

31 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

18,832 18,832 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ้าท์ 
เทอร์น ลิควิด 
อ๊อกซิเย่น จํากัด 

18,832 

บริษัท เซ้าท์ เทอร์น 
ลิควิด อ๊อกซิเย่น 
จํากัด 

18,832 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

42/62 ลงวันที่  
24 ก.ค. 2562 

         

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 เม.ย.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 5 เดือน ส.ค. 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 11 เดือน ส.ค. 2562 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 

นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 11 เดือน ส.ค. 2562 

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

นายมิตร   
สร้อยสน 
84,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 11 เดือน ส.ค. 2562 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 11 เดือน ส.ค. 2562 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 300,000 บาท) 
(เดือน สิงหาคม 2562) 

11,995.50 11,995.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2561 

7 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือน ส.ค. 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 

8 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(7 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือน ส.ค. 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 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือน ส.ค. 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 

10 จ้างเหมาบริการออกเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรประมง  
(1 พ.ค.2562-30 ก.ย.2562) 
งวดที่ 4 เดือน ส.ค. 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 

11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

46,159.80 46,159.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลป
และเคมีภัณฑ์ 
จํากัด 

46,159.80 

บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด 

46,159.80 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

47/62 ลงวันที่  
1 ส.ค. 2562 

12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 

 
44,637.19 44,637.19 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์ 

โฮมเซ็นเตอร์ 
44,637.19 

หจก.ชัยยันต์ 

โฮมเซ็นเตอร์ 
44,637.19 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
48/2562 ลงวันที่  

1 ส.ค. 2562 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

จํานวน 1 รายการ 

 

360 360 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

360 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

360 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
91/2562 ลงวันที่  
20 ส.ค. 2562 

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(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 นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 

นายอํานวย 
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
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

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 
จํากัด (ไม่เกิน 
300,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด (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 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

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 

บํารุงนา 

2,300 

นายประพาส 

บํารุงนา 

2,300 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

มาตรา 96 ข้อ 79 

วรรคสอง 

6 ก.ย. 2562 

11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

 
1,308 1,308 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต

จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

1,308 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ 
จํากัด 

1,308 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
92/2562 ลงวันที่  

6 ก.ย. 2562 

12 ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 

3,199 3,199 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด 

3,199 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด 

3,199 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
93/2562 ลงวันที่  

6 ก.ย. 2562 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  ซื้อวัสดุก่อสร้าง 

 
380 380 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ่อแร่

การค้า จํากัด 

380 

บริษัท บ่อแร่การค้า 
จํากัด 

380 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
94/2562 ลงวันที่  

6 ก.ย. 2562 

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน น้ําดื่ม ใช้ใน
การประชุมและผู้มาติดต่อ
ราชการ 

 

3,199 3,199 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ําดื่ม เอช
ทูโอ จํากัด 

3,199 

บริษัท น้ําดื่ม เอชทูโอ 
จํากัด 

3,199 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ว.119 ลงวันที่  
16 ก.ย. 2562 

         

         

 

 

 

 

  แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(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 นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 

นายอํานวย 
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
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

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
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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 
จํากัด (ไม่เกิน 
250,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พาณิชย์ จํากัด (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 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 



กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กล 5289 
ภก. 
เติมน้ํากรด 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. จํานวน 16 รายการ 

5,833.18 5,833.18 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพริล์ 
ผู้จําหนายโตโยต้า 

จก. 
5,833.18 

บ.โตโยต้าเพริล์ 
ผู้จําหนายโตโยต้า 

จก. 
5,833.18 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

1/2563 ลงวันที่ 

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
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

12 จ้างซ่อมรถยนต์ ม.3708 ภก. 
 

1,250 1,490 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพานิชย์ 
จํากัด 

1,490 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พานิชย์ จํากัด 

1.490 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

 

 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 



กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

จํานวน 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
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

14 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 15 รายการ 
23,400 23,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์ 

23,400 

ร้าน บางกอกแอร์ 
23,400 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

2/63 ลงวันที่  
29 ตค. 2562 

         

         

 

 

 

 

 

 

  แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(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 นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 บาท 

นายอํานวย 
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
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

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
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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 
จํากัด (ไม่เกิน 
250,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พาณิชย์ จํากัด (ไม่
เกิน 250,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2562 

7 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 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 ลงวันที่ 

4 พ.ย.2562 

8 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(กรองน้ํามันเครื่อง,กรองโซลา 

กรองน้ํามันเชื้อเพลิง) 

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 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

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 ซื้อน้ําดื่ม H2O 2,025 2,025 เฉพาะเจาะจง บ.น้ําดื่ม เอช ทู 
โอ จํากัด 

2,025 บาท 

บ.น้ําดื่ม เอช ทู โอ 
จํากัด 

2,025 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119 ลงวันที่ 

4 .ย.2562 

11 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 
 Note Book จํานวน 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. จํานวน 9 รายการ 

23,222.04 23,222.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล จํากัด 

23,222.04 
บาท 
 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล 

จํากัด 

23,222.04 บาท 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

 แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  ซื้อวัสดุก่อสร้าง 

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

โรงไม้ 

ตะกั่วป่า จํากัด 

1,309.69 บาท 

บริษัท ภูเก็ต โรงไม้ 

ตะกั่วป่า จํากัด 

1,309.69 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

2/2563 ลงวันที่ 

8 พ.ย.2562 

14 ซื้อวัสดุการเกษตร 
(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
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ 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
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน 1 รายการ (แบตเตอรี่ 
12 โวลท์ 200 แอมป์) 

26,400 26,400 เฉพาะเจาะจง บ.ไพบูลย์
แบตเตอรี่ จํากัด 

26,400 บาท 

บ.ไพบูลย์แบตเตอรี่ 
จํากัด 

26,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

18 วัสดุการเกษตร จํานวน 9 
รายการ  
(สเก็น ถุงมือผ้า น้ํามันอเนก 

ประสงค์) 

7,766 7,766 เฉพาะเจาะจง บ.อุดมวงศ์วัฒน
กิจ จํากัด 

 7,766 บาท 
 

บ.อุดมวงศ์วัฒนกิจ 
จํากัด 

 7,766 บาท 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

7/63 ลงวันที่  
12 พ.ย. 2562 

19 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 

  
7,560 7,560 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้งเฉี้ยง 

7,560 บาท 

ร้านเอ้งเฉี้ยง 

7,560 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม. ภูเก็ต 

  8/63 ลงวันที่  
   12 พ.ย.2562 

20 ซื้อวัสดุการเกษตร 

( แม่พันธ์ปูม้าปล่อยบางเตย 

มะรุ่ย,คลองเคียน) 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายเกล้า แซ่ลิ้ม 

 12,000 บาท 

นายกล้า  แซ่ลิ้ม 

12,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

6/63 ลงวันที่  
13 พ.ย. 2562 

 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  ซื้อวัสดุการเกษตร  
(แม่พันธ์ปูม้าปล่อย 

บางจัน) 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายเทียนชัย 

โต๊ะเตบ 

6,000 บาท 

นายเทียนชัย โต๊ะเตบ 
 

6,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม. ภูเก็ต 

  7/63 ลงวันที่  
   13 พ.ย.2562 

22 ซื้อวัสดุการเกษตร 

(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 ลงวันที่ 

13 พ.ย.2562 

23 ซื้อวัสดุการเกษตร 

(แม่พันธ์ปูม้าปล่อยเกาะปันหยี 
ป่าคลอก) 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายเกล้า  แซ่ลิ้ม 

6,000 บาท 

นายเกล้า  แซ่ลิ้ม 

6,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

24 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล จํานวน 
2 รายการ  

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ้กแอด 
ภูเก็ต จํากัด 

  6,000 บาท 

บริษัท บิ้กแอด ภูเก็ต 

จํากัด 

  6,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25 วัสดุสํานักงาน 14 รายการ 
 

14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง บ.อัษรา 
สเตชันเนอร์รี่ 
จํากัด 14,000 
บาท 

บ.อัษรา สเตชันเนอร์รี่ 
จํากัด 14,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

10/63 ลงวันที่ 

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 

จํากัด 

3,411.25 บาท 

บ.ซุปเปอร์ชิบ 

จํากัด 

3,411.25 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม. ภูเก็ต 

  11/63 ลงวันที่  
   15 พ.ย.2562 

28 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

เรือประมง 4 (น้ําดื่ม) 
480 480 เฉพาะเจาะจง สมยศ  พิมาน 

 480 บาท 

สมยศ  พิมาน 

 480 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

12/63 ลงวันที่ 

15 พ.ย.2562 
                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

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 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

เรือประมง 4 (น้ําจืด ) 
2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง บุญมา  สุดแสง 

 2,400 บาท 

บุญมา  สุดแสง 

 2,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

14/2563 ลงวันที่ 

15 พ.ย.2562 

31 ซื้อวัสดุการเกษตร เรือประมง 4 
(น้ําแข็ง) 

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ําแข็ง
สามกอง 

 3,000 บาท 
 

หจก.โรงน้ําแข็งสาม
กอง 

3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

32 จ้างเหมาซ่อมเครื่อง
ชุมสายโทรศัพท์  

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นายประภาส 
บํารุงนา 
 

 1,800 บาท 

นายประภาส   
บํารุงนา 
 

 1,800 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

11/2563 ลง 

วันที่ 19 พ.ย.62 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                 แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

33 ซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 น้ํามันดีเซล 8,000 ลิตร 

208,640 208,640 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพาณิชย์ 
จํากัด 208,640  
บาท 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พาณิชย์ จํากัด 
208,640 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 

( กระดาษ Photo ปากกา  
เลเซอร์) 

3,098 3,098 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติสินธุ์ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด. 
3,098 บาท 

บริษัท เกียรติสินธุ์ 
สเตชั่นเนอรี่ จํากัด. 
3,098 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

16/2563 ลง 

วันที่ 20 พ.ย.2562 

31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 
(ลูกลอยชักโครก พร้อมก้าน 
จิงโจ้) 

60 60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อีควิป
เมนท์ จํากัด  
  60 บาท  

บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อีควิปเมนท์ 
จํากัด  
  60 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต  
 17/2563 ลง 

วันที่ 21 พ.ย.2562 

32 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน ม 
3708 จํานวน 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
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต  
12/2563 ลง 

วันที่ 21 พ.ย.2562 

 

  แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2   มกราคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 3 เดือน ธ.ค. 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 3 เดือน ธ.ค. 2562 

 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย 
เขียวนิล 
84,000 บาท 

นายอํานวย 
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 3 เดือน ธ.ค. 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 3 เดือน ธ.ค. 2562 
 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2  มกราคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 3 เดือน ธ.ค. 2562 

 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

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

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2562 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 250,000 บาท) 
(เดือน ธันวาคม. 2562) 

5,599.70 5,599.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพาณิชย์ 
จํากัด (ไม่เกิน 
250,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พาณิชย์ จํากัด (ไม่
เกิน 250,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 

2562 

7 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ถุงมือห้องแล็ป 

10,143.60 10,143.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาริตัส 

จํากัด 

10,143.60 

บริษัท คลาริตัส 

จํากัด 

10,143.60 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

 13/2563 ลงวันที่   
6 ธ.ค. 2562 

8 จ้างเหมาซ่อมกล้องจุลทรรศน์ 
ยีห้อ ZEISS รุ่น Axiovert A1 

12,840 12,840 เฉพาะเจาะจง บริษัทรัชมอร์ 
พริชิชั่น จํากัด 
12,840 บาท 

บริษัท รัชมอร์ 
พริชิชั่น จํากัด 
12,840 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

15/2563 ลงวันที่ 

6 ธ.ค. 2562 

                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2  มกราคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดปริมาณ 
อ๊อกซิเจน 

1,605 1,605 เฉพาะเจาะจง บ.ห้องแล๊ปและ 
เคมีภัณฑ์ จํากัด 
1,605 บาท 

บริษัท ห้องแล๊ปและ 
เคมีภัณฑ์ จํากัด 
1,605 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

12/2563 ลงวันที่ 

 6 ธ.ค. 2562 

10 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,575 1,575 เฉพาะเจาะจง บ.น้ําดื่ม เอช ทู 
โอ จํากัด 

1,575 บาท 

บริษัท น้ําดื่ม เอช ทู 
โอ จํากัด 

1,575 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119 ลงวันที่ 

9 ธ.ค. 2562 

11 จ้างเหมาทําตรายาง จํานวน 5 
รายการ 

850 850 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิว ภูเก็ต
ธุรกิจโฆษณา 

850 บาท 

ร้าน นิว ภูเก็ตธุรกิจ
โฆษณา 

850 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
13/2563 ลงวันที่  

11 ธ.ค. 2562 

12 วัสดุสํานักงาน จํานวน 21 
รายการ 

8,966 8,966 เฉพาะเจาะจง บ. เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ จก. 
 8,966 บาท 
 

บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

 8,966 บาท 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

16/2563 ลงวันที่ 

11 ธ.ค.2562 

 

 แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2  มกราคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1 
รายการ  

996 996 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปร
ดักศ์ 

เซ็นเตอร์ จํากัด 

996 บาท 

บริษัท โฮม โปรดักศ์ 

เซ็นเตอร์ จํากัด 

996 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
18/2563 ลงวันที่  

11 ธ.ค. 2562 

14 วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง 

เปลี่ยนยางรถยนต์ ม.4315 

ภก. จํานวน 4 เส้น 

11,600 11,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท หนึ่งยาน
ยนต์ภูเก็ต จํากัด 

11,600 บาท 

บริษัท หนึ่งยานยนต์
ภูเก็ต จํากัด 

11,600 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
17/2563 ลงวันที่  

13 ธ.ค. 2562 

15 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นข-
6070 ภก. (เคาะโป๊พ่นสี) 

8,560 8,560 เฉพาะเจาะจง หจก.พรพิชัย การ
ช่าง 

 8,560 บาท 

หจก.พรพิชัย การช่าง 

 8,560 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
18/2563 ลงวันที่  

13 ธค. 2562 

16 วัสดุก่อสร้าง 12 รายการ 

 
4,248.97 4,248.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวงศ์

วัฒนกิจ จํากัด 

4,248.97 บาท 

บริษัท อุดมวงศ์วัฒน
กิจ จํากัด 

4,248.97 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
19/2563 ลงวันที่  

16 ธ.ค. 2562 

 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2  มกราคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายเกล้า  แซ่ลิ้ม 

3,000 

นายเกล้า  แซ่ลิ้ม 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

20/2563 ลงวันที่  
18 ธ.ค. 2562 

18 วัสดุสํานักงาน 13 รายการ 

  
2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา 

สเตชันเนอร์รี่ 
จํากัด 2,600
บาท 

บริษัท อัษรา 
สเตชันเนอร์รี่ จํากัด 
2,600 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม. ภูเก็ต 

 21 /2563 ลง
วันที่ 18 ธ.ค.2562 

19 ค่าเช่าห้องประชุม 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเอราวัณ 

 พังงา 

3,000 

โรงแรมเอราวัณ 

 พังงา 

3,000 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 

22/2563 ลงวันที่  
18 ธ.ค. 2562 

20 จ้างเหมารถยนต์ จํานวน 1 
รายการ 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายนคร เกื้อชุม 
 

2,500 บาท 

นายนคร เกื้อชุม 
 

2,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต
23/2563 ลงวันที่  
   18 ธ.ค.2562 

 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2  มกราคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  จ้างเหมารถยนต์ จํานวน 1 
รายการ 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายเจริญพงษ์  
แสนเดช 

2,500.00 บาท 

นายเจริญพงษ์  
แสนเดช 

2,500.00 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

15/2563 ลงวันที่ 

18 ธ.ค. 2562 

22 จ้างเหมารถยนต์ จํานวน 1 
รายการ 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาต  สิงห์
คาระ 

2,500.00 บาท 

นายอภิชาต  สิงห์คา
ระ 

2,500.00 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
16/2563 ลงวันที่  

18 ธ.ค. 2562 

         

         

 

 

 

 

 

 

 




