
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2  มีนาคม 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 5 เดือน ก.พ. 2563 

 

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

นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
96,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 5 เดือน ก.พ. 2563 

 

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 5 เดือน ก.พ. 2563 

 

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

นายมิตร  
สร้อยสน 
84,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 5 เดือน ก.พ. 2563 
 

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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 มีนาคม 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 5 เดือน ก.พ. 2563 

 

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 กุมภาพันธ์ 2563) 

9,012.12 9,012.12 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 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน  
3 รายการ (หมึกสาย ,หมึก
กล้วย,หมึกกระดอง จ.ภูเก็ต) 

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

นางสาวธิดารัตน์ 
จันทนะ  
3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

34 /2563 ลงวันที่   
3 ก.พ. 2563 

8 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน  
3 รายการ (หมึกสาย ,หมึก
กล้วย,หมึกกระดอง จ.พังงา) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์   
ลาภพูนนิวัฒน์ 
3,000 บาท 

นายสุพจน์   
ลาภพูนนิวัฒน์ 
3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

35/2563 ลงวันที่  
3 ก.พ 2563 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุก่อสร้าง จํานวน  
6 รายการ 

4,761.50 4,761.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวงศ์ 
วัฒนกิจ จํากัด 
 4,761.50 บาท 

บริษัท อุดมวงศ์ 
วัฒนกิจ จํากัด 
 4,761.50 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

36 /2563 ลงวันที่ 

 5 ก.พ. 2563 

10 จ้างเหมารถยนต์ จํานวน 1 วัน 
จ. พังงา-ภูเก็ต 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาต   
สิงห์คาระ  
2,500 บาท 

นายอภิชาต   
สิงห์คาระ  2,500 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

21/2563 ลงวันที่ 

5  ก.พ. 2563 

11 จ้างเหมารถยนต์ จํานวน 1 วัน 
จ. พังงา-ภูเก็ต 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายนคร  เกื้อชุม 

2,500 บาท 

นายนคร  เกื้อชุม 

2,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
22/2563 ลงวันที่  

5  ก.พ. 2563 

12 จ้างเหมารถยนต์ จํานวน 1 วัน 
จ. พังงา-ภูเก็ต 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ   
แสนเดช   
2,500 บาท 

นายเจริญ   
แสนเดช    
2,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

23/2563 ลงวันที่ 

5  ก.พ.2563 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  เช่าห้องประชุม 1 รายการ 
2 วัน 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็ม 
เอราวัณ จํากัด 

3,000 บาท 

บริษัท พีเอ็ม เอราวัณ 
จํากัด 

3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
2/2563 ลงวันที่  
5  ก.พ.2563 

14 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 
  แม่พันธ์ปูม้า 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายอําหมาด       
อุเส็น 

3,000 บาท 

นายอําหมาด   อุเส็น 

3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
37/2563 ลงวันที่  

5  ก.พ. 2563 

15 วัสดุสํานักงาน จํานวน 

10 รายการ 
2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา 

สเตชั่นเนอร์รี่ 
จํากัด 

2,800 บาท 

บริษัท อัษรา สเตชั่น
เนอร์รี่ จํากัด 

2,800 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
38/2563 ลงวันที่  

5  ก.พ. 2563 

16 วัสดุการเกษตร จํานวน 

1 รายการ 
1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้งเฉียง 

 1,300 บาท 

ร้านเอ้งเฉี้ยง 

 1,300 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
39/2563 ลงวันที่  

5  ก.พ.2563 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 วัสดุสํานักงาน วัสดุ
วิทยาศาสตร์ จํานวน 

20 รายการ 

 

4,130.50 4,130.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จํากัด  
4,130.50 บาท 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จํากัด   
4,130.50 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

40/2563 ลงวันที่  
5  ก.พ. 2563 

18 วัสดุการเกษตร จํานวน    
1 รายการ 

1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้งเฉี้ยง 

 1,300 บาท 

ร้านเอ้งเฉี้ยง 

 1,300 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม. ภูเก็ต 

39/2563 ลงวันที่ 
5  ก.พ.2563 

19 วัสดุก่อสร้าง จํานวน  
7 รายการ 

999.38 999.38 เฉพาะเจาะจง บริษัทอุดมวงศ์
วัฒนกิจ จํากัด 

999.38 บาท 

บริษัท อุดมวงศ์ 

วัฒนกิจ จํากัด 

999.38 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

41/2563 ลงวันที่  
11  ก.พ. 2563 

20 วัสดุก่อสร้าง  จํานวน  
2 รายการ 

195 195 เฉพาะเจาะจง ร้านสามพีการค้า 

195 บาท 

ร้านสามพีการค้า 

195 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จําเป็นเร่งด่วน ข้อ
79 วรรคสอง 

ลงวันที่ 

12 ก.พ.2563 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ 882.75 882.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวงศ์ 

วัฒนกิจ จํากัด 
882.75 บาท 
 

บริษัท อุดมวงศ์ 

วัฒนกิจ จํากัด 
882.75 บาท 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
42/2563 ลงวันที่  
14  ก.พ. 2563 

22 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1 รายการ 270 270 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อิควิป
เม็นท์ จํากัด 

270 บาท 

บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อิควิปเม็นท์ 
จํากัด 

270 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จําเป็นเร่งด่วน ข้อ
79 วรรคสอง 

ลงวันที่  
17  ก.พ.2563 

23 จ้างเหมาซ่อมหม้อนึ่งความดัน 
จํานวน 1 รายการ 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลป 

และเคมีภัณฑ์ 
จํากัด  
3,745 บาท 

บริษัท ห้องแลป 

และเคมีภัณฑ์ จํากัด 
3,745 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

24/2563  
ลงวันที่  

26 ก.พ.2563 

24 วัสดุการเกษตร จํานวน 

1 รายการ เงินยืม 

พันธ์หอยนางรม ปล่อย จ.กระบี่ 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายโกษม   
บุตรน้อย 
18,000 บาท 

นายโกษม  บุตรน้อย 
18,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต
43/2563 

ลงวันที่ 

28 ก.พ. 2563 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  วัสดุการเกษตร จํานวน  
1 รายการ เงินยืม 

พันธ์หอยชักตีน ปล่อยเกาะพระ
ทอง  จ.พังงา 

14,400 14,400 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล  สินสะ 

14,400 บาท 

นายภูวดล  สินสะ 

14,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต    
44 /2563 ลงวันที่  

28 ก.พ. 2563 

26 วัสดุการเกษตร 1 รายการ  
เงินยืม พันธ์ลูกหอยแครง  
ปล่อย ต.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต 

12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง นายอีน เสริมจิต 

12,500 บาท 

นายอีน เสริมจิต 

12,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

45/2563 ลงวันที่ 
28 ก.พ.2563 

         

         

 




