
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 พฤษภาคม 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 7 เดือน เม.ย. 2563 

 

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

นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
96,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 7 เดือน เม.ย. 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 7 เดือน เม.ย. 2563 

 

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

นายมิตร  
สร้อยสน 
84,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 7 เดือน เม.ย. 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 เมษายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 พฤษภาคม 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 7 เดือน เม.ย. 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 150,000 บาท) 
(เดือน เมษายน 2563) 

1,534.40 1,534.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จํากัด (ไม่เกิน 
150,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จํากัด (ไม่เกิน 
150,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 20 เม.ย. 

2563 

7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จํานวน  3 รายการ 

8,450 8,450 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 8,450 
บาท 

บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 
8,450 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ข้อ 79 วรรค 2 ซื้อ 
ศพม.ภูเก็ต 

ลงวันที่  2 เม.ย. 
 2563 

8 จ้างเหมาตรวจเช็คประจําปีและ  
ซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์แพช่วย 
ชีวิต จํานวน 1 งาน 

33,437.50 33,437.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวัฒน ์

 เอ็นจิเนียริ่ง 

33,437.50 
บาท 

หจก.ธนวัฒน ์

 เอ็นจิเนียริ่ง 

33,437.50 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

36/2563 ลงวันที่  
3 เม.ย. 2563 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
 จํานวน 1 รายการ 

1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 1,080 
บาท 

บ.เกียรติสินธุ สเตชั่น
เนอรี่ จํากัด 1,080 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ข้อ 79 วรรค 2   
ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

ลงวันที่ 

 7 เม.ย. 2563 
10 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 2 รายการ 
2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์ 

2,500 บาท 
ร้าน บางกอกแอร์  
2,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

26/2563 ลงวันที่ 

8 เม.ย. 2563 

11 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
 จํานวน 2 รายการ 

5,895.70 5,895.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลป
และเคมีภัณฑ์

จํากัด 5,895.70 

บาท 

บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด 

5,895.70 

        บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
37/2563 ลงวันที่  
17 เม.ย. 2563 

12 วัสดุสํานักงาน จํานวน 1 
รายการ 

8,560 8,560 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.เอ็ม.เทรด
ดิ่ง 8,560 บาท 

ร้าน เค.เอ็ม.เทรดดิ่ง 
8,560 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

38/2563 ลงวันที่ 

21 เม.ย.2563 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  จ้างเหมาซ่อมอวนลากเรือ
สํารวจประมง 4 
จํานวน 2 ปาก 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายหนูริ่น  
มุสิกรัตน์  
 12,000 บาท 

นายหนูริ่น มุสิกรัตน์  
12,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
39/2563 ลงวันที่  
22 เม.ย.2563 

14 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จํานวน 1 รายการ 
(น้ํามันดีเซล B10 7,000 
ลิตร) 

116,060 116,060 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จํากัด 
116,060 บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จํากัด 116,060 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
40/2563 ลงวันที่  
22 เม.ย. 2563 

15 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1 
รายการ 

(น้ําดื่ม เรือสํารวจประมง 4) 

480 480 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ พิมาน 
 

480 บาท 

นายสมยศ พิมาน 
 

480 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
56/2563 ลงวันที่  
.......เม.ย. 2563 

16 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1 
รายการ 

(แก๊สหุงต้ม) 

900 900 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย 

ญาณไพศาล 

900 

นายกิตติชัย 

ญาณไพศาล 900 

บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
57/2563 ลงวันที่  
 .... เม.ย. 2563 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1 
รายการ 

น้ําจืด 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง บุญมา สุดแสง 
2,400 บาท 

บุญมา สุดแสง 
2,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
58/2563 ลงวันที่  

...เม.ย. 2563 

18 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1 
รายการ 

น้ําแข็ง 

2,850 2,850 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ําแข็ง 

สามกอง 2,850  
บาท 

หจก.โรงน้ําแข็ง 

สามกอง 2,850  
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
59/2563 ลงวันที่  

... เม.ย.2563 

19 วัสดุงานบ้านงานครัว 

 จํานวน 8 รายการ 
3,817 3,817 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์

ชิป จํากัด  
 3,817 บาท 

บริษัท ซุปเปอร์ชิป 
จํากัด  
 3,817 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

60/2563 ลงวันที่  
30 เม.ย. 2563 

 


