
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 มิถุนายน 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 8 เดือน พ.ค. 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 8 เดือน พ.ค. 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 8 เดือน พ.ค. 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 8 เดือน พ.ค. 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 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 มิถุนายน 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 8 เดือน พ.ค. 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 พฤษภาคม 2563) 

5,750 5,750 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 จ้างเหมาวิเคราะห์โลหะหนัก 

จํานวน  3 รายการ 
49,800 49,800 เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการ

กลาง (ประเทศ
ไทย) จํากัด  
49,800 บาท 

ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด  
49,800 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต
41/2563 

ลงวันที่  5 พ.ค. 
 2563 

8 วัสดุก่อสร้าง กระเบื้อลอนคู่ 30 
แผ่น จํานวน 1 รายการ 

990 990 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมทอง
เคหะภัณฑ์ จํากัด 

990 บาท 

บริษัท จอมทองเคหะ
ภัณฑ์ จํากัด 

990 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ข้อ 79 วรรคสอง 
ลงวันที่  7 พ.ค. 

2563 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  น้ําดื่ม จํานวน 2 รายการ 2,880 2,880 เฉพาะเจาะจง บ.น้ําดื่ม เอชทูโอ  
จํากัด 2,880 
บาท 

บ.น้ําดื่ม เอชทูโอ  
จํากัด 2,880 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119  ซื้อ ศพม.
ภูเก็ต ลงวันที่ 

 13 พ.ค. 2563 

10 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ 866.70 866.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกลักษณ์
เสรี จํากัด 
866.70 บาท 

บริษัท เอกลักษณ์เสรี 
จํากัด 866.70 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

61/2563 ลงวันที่ 

13 พ.ค. 2563 

11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 จํานวน 3 รายการ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมพร 
จํากัด  

1,000 บาท 

บริษัท รวมพร จํากัด 

 1,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
62/2563 ลงวันที่  
14 พ.ค. 2563 

12 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ 

(ไม้ 1.5X3”X3.5 เมตร 15 
ท่อน) 

2,979.95 2,979.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงไม้
ตะกั่วป่า จํากัด 
2,979.95 บาท 

บริษัท โรงไม้ตะกั่วป่า 
จํากัด 2,979.95 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

63/2563 ลงวันที่ 

14 พ.ค.2563 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุก่อสร้าง จํานวน 8 
รายการ  
(ก๊อกน้ํา ท่อ PVC เกลียวนอก) 

1,850.03 1,850.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวงศ์
วัฒนกิจ จํากัด 

1,850.03 บาท 

บริษัท อุดมวงศ์วัฒน
กิจ จํากัด 

1,850.03 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
64/2563 ลงวันที่  

14 พ.ค.2563 

14 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1 
รายการ แก๊สหุงต้ม 15K 

400 400 เฉพาะเจาะจง กิตติชัย  ญาณ
ไพศาล   
400 บาท 

กิตติชัย  ญาณไพศาล  
400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
65/2563 ลงวันที่  
18 พ.ค. 2563 

15 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 

6 รายการ  
7,218.12 7,218.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีหิ้นการ

ไฟฟ้าภูเก็ต จํากัด 

7,218.12 บาท 

บริษัท กีหิ้นการไฟฟ้า
ภูเก็ต จํากัด 

7,218.12 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
42/2563 ลงวันที่  
22 พ.ค. 2563 

16 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1 
รายการ  

155 155 เฉพาะเจาะจง ร้าน สามพีการค้า 

155 บาท 

ร้าน สามพีการค้า 

155 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2. 
ราคาไม่เกินงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
66/2563 ลงวันที่  
 27 พ.ค. 2563 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3 
รายการ (ใบตัดเหล็ก 4นิ้ว ลวด
เชื่อม ถุงมือผ้า) 

1,086.05 1,086.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวงศ์
วัฒนกิจ จํากัด 

1,086.05 บาท 

บริษัท อุดมวงศ์วัฒน
กิจ จํากัด 

1,086.05 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
67./2563 ลงวันที่  

27 พ.ค. 2563 

18 วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 
รายการ  

4,252 4,252 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติ
สินธุ สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด  
4,252 บาท 

บริษัท เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด  
4,252 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
68/2563 ลงวันที่  

28 พ.ค.2563 

 


