
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จ้างเหมาบริการท าความสะอาด  
(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 10 เดือน ก.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 10 เดือน ก.ค. 2563 

 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย 
เขียวนิล 
84,000 บาท 

นายอ านวย 
เขียวนิล 
84,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 10 เดือน ก.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 10 เดือน ก.ค. 2563 
 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

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



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  เช่าเครื่องส่งเอกสาร 2 เครื่อง 

(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 
งวดที่ 10 เดือน ก.ค. 2563 

 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

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

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2562 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 150,000 บาท) 
(เดือน กรกฎาคม 2563) 

4,321.20 4,321.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด (ไม่เกิน 
150,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด (ไม่เกิน 
150,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 20 เม.ย. 

2563 

7 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กษ-
6582 ภก. จ านวน 5 รายการ 

น้ ามันเครื่อง,ไส้กรอง 

2,969.89 2,969.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า 
เพริ์ล จ ากัด  
2,969.89 บาท 
 

บริษัท โตโยต้า เพริ์ล 
จ ากัด  2,969.89 
บาท 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต
27/2563 

ลงวันที่  1 ก.ค. 
 2563 

8 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กล-5289 
ภก. จ านวน 5 รายการ
น้ ามันเครื่อง,ไส้กรอง 

1,880.65 1,880.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า 
เพริ์ล จ ากัด  
1,880.65 บาท 

 

บริษัท โตโยต้า เพริ์ล 
จ ากัด  1,880.65 
บาท 

 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต
28/2563 ลงวันที่  
10 ก.ค. 2563 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(แบตเตอรี่ FB 3000 100AH 
12V. 

3,230 3,230 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพบูลย์
แบตเตอรี่ จ ากัด 
3,230 บาท 

บริษัท ไพบูลย์
แบตเตอรี่ จ ากัด 
3,230 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต  
77/2563 ลงวันที ่
 10 ก.ค. 2563 

10 พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 663.40 663.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กแอด 
ภูเก็ต จ ากัด 
663.40 บาท 

บริษัท บิ๊กแอด ภูเก็ต 
จ ากัด  663.40 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119 ซื้อ ศพม.
ภูเก็ต 

ลงวันที่ 
13 ก.ค. 2563 

11 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กง-9327 
ภก จ านวน 18 รายการ (บ่อ
ดาน) 

44,240 44,240 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง 

 44,240 บาท  
ร้านเอ็มการยาง 
44,240 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
52/2563 ลงวันที่  
14 ก.ค. 2563 

12 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 
รายการ ตรายาง ผอ. 

490 490 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิว ภูเก็ต
ธุรกิจโฆษณา 

  490 บาท 

ร้าน นิว ภูเก็ตธุรกิจ
โฆษณา 

  490 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 

78/2563 ลงวันที ่
14 ก.ค.2563 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 
รายการ ใช้กับเครื่องตัดหญ้า 

735.09 735.09 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยการกล 

735.09 บาท 

ร้านโชคชัยการกล 

735.09 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
79/2563 ลงวันที่  
15 ก.ค. 2563 

14 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 1 รายการ แบตเตอรี่ 
FBF 135L 90aH  
 ทะเบียน กก-8743 ภก. 

2,932.50 2,932.50 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไพบูลย์ 
แบตเตอรี่ จ ากัด 

 2,932.50 บาท 

 บริษัท ไพบูลย์    
แบตเตอรี่ จ ากัด 

 2,932.50 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
80/2563 ลงวันที่  
21 ก.ค. 2563 

15 น้ าดื่ม จ านวน 2 รายการ 1,665 1,665 เฉพาะเจาะจง บ.น้ าดื่ม เอชทูโอ  
จ ากัด 1,665 
บาท 

บ.น้ าดื่ม เอชทูโอ  
จ ากัด 1,665 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

  ว.119 ภูเก็ต     
ลงวันที่ 21 ก.ค. 

2563 
 

16 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 
รายการ ชุดชักโครก 

390 390 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อคิวป
เม้นท์ จ ากัด 
390 บาท 

บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อคิวปเม้นท์ 
จ ากัด 390 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2. 
ราคาไม่เกินงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
81/2563 ลงวันที่  
23 ก.ค. 2563 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ (ภูเก็ต) หมึกกล้วย 
หมึกดอง หมึกสาย 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นส.ธิดารัตน์  
จันทนะ  3,000 
บาท 

นส.ธิดารัตน์  จันทนะ  
3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
82/2563 ลงวันที่  
23  ก.ค. 2563 

18 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ (พังงา) หมึกกล้วย 
หมึกดอง หมึกสาย 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา ภู่
ภิญโญ  3,000 
บาท 

นายบุญมา ภู่ภิญโญ  
3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
83/2563 ลงวันที่  

23 ก.ค.2563 

19 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

จ านวน 2 รายการ  
น้ ามันเครื่อง ไส้กรอง 

รถยนต์ ม-4315 ภก. 

985 985 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด 985
บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด  985 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

84/2563 ลงวันที่  
24  ก.ค.2563 

 


