
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 กันยายน 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 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 กันยายน 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 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 17 ก.ย.2562 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 150,000 บาท) 
(เดือน กรกฎาคม 2563) 

10,838.20 10,838.20 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 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 
รายการ 

ธงราชินีฯ ,ผ้าแพร 

606 606 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเจ โชค
เจริญ  606 บาท 

หจก.ซีเจ โชคเจริญ  
606 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119 ซื้อ ศพม.
ภูเก็ต 

ลงวันที่  4 ส.ค. 
 2563 

8 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั๊มดูด
สูญญากาศ จ านวน 1 รายการ 

8,881 8,881 เฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์8,881 

บาท 

บ.ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ 8,881 

บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต
55/2563 ลงวันที่  

5 ส.ค. 2563 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จ านวน 20 รายการ ขวด
พลาสติก ถุงมือ 
 

99,558.15 99,558.15 เฉพาะเจาะจง บริษัทห้องแลป
และเคมีภัณฑ์
99,558.15 

บาท 

บริษัทห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ 

99,558.15 

บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต  
54/2563 ลงวันที ่

 5 ส.ค. 2563 

10 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์  
80-5439 ภก.  
จ านวน 6 รายการ 

7,008.50 7,008.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเรือน
ทอง เซอร์วิส 
 7,008.50 บาท 

ร้านเพชรเรือนทอง 
เซอร์วิส 
 7,008.50 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต
56/2563 

ลงวันที่ 
7 ส.ค. 2563 

11 จ้างวิเคราะห์โลหะหนัก 

แคดเมียม จ านวน 1 รายการ 
1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท 

ห้องปฎิบัติการ
กลาง จ ากัด 

1,800 บาท 

บริษัท ห้องปฎิบัติการ
กลาง จ ากัด 

1,800 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
29/2563 ลงวันที่  
13 ส.ค. 2563 

12 จ้างเหมางานพิมพ์ไวนิล 

จ านวน 1 รายการ 
791.80 791.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กแอด

ภูเก็ต จ ากัด 

791.80 บาท 

บริษัท บิ๊กแอดภูเก็ต 
จ ากัด 

791.80 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

30/2563 ลงวันที ่
13 ส.ค.2563 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  จ้างเหมางานพิมพ์ตราไปรษณีย์ 
จ านวน 1 รายการ 

1,861.80 1,861.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กแอด
ภูเก็ต จ ากัด 

1,861.80 บาท 

บริษัท บิ๊กแอดภูเก็ต 
จ ากัด 

1,861.80 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
31/2563 ลงวันที่  
13 ส.ค. 2563 

14 วัสดุส านักงาน (แฟ้ม,บรรทัด,
สมุด,ปากกา) จ านวน 6 
รายการ  

7,515 7,515 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 7,515 
บาท 

บริษัท อัษรา สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด 7,515 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
48/2563 ลงวันที่  
13 ส.ค. 2563 

15 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายฉลุ
ตัวอักษรพลาสวู๊ด จ านวน 1 
รายการ 

46,000 46,000 เฉพาะเจาะจง นายก้องวิทย์ ผล
แก้ว  46,000 
บาท 

นายก้องวิทย์ ผลแก้ว  
46,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

  จ้าง ศพม. ภูเก็ต     
57/2563 ลงวันที่ 

13 ส.ค.2563 
 

16 วัสดุส านักงาน จ านวน 12 
รายการ ซองซิบ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 3,000 
บาท 

บริษัท อัษรา สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด 3,000 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
85/2563 ลงวันที่  
21 ส.ค. 2563 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 ค่าเช่าห้องประชุม 2 วัน วันละ
(3,000X2)  

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเอราวัน 
จ ากัด 6,000 
บาท 

โรงแรมเอราวัน จ ากัด 
6,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เช่า ศพม.ภูเก็ต 
8/2563 ลงวันที่  
21 ส.ค. 2563 

18 ผ้าแพร จ านวน 1 รายการ 2,140.43 2,140.43 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเจ โชค
เจริญ (สนญ) 
2,140.43 บาท 

หจก.ซีเจ โชคเจริญ 
(สนญ) 
2,140.43 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 ศพม.ภูเก็ต 
ลงวันที่  

21 ส.ค.2563 

19 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 2 รายการ 

600 600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด 600 
บาท) 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด  600 บาท) 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

86/2563 ลงวันที่  
25 ส.ค.2563 

20 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ห้องเซอฟเวอร์ จ านวน 4 
รายการ 

2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ร้านบางกอกแอร์ 
2,300 บาท 

ร้านบางกอกแอร์ 
2,300 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม. ภูเก็ต 

32/2563 ลงวันที่ 
27 ส.ค.2563 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

วันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 
จ านวน 1 รายการ 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  
สองหลง 

9,000 บาท 

นายสมเกียรติ  สอง
หลง 

9,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

33/2563 ลงวันที่  
31 ส.ค. 2563 

22 วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุ
การเกษตร จ านวน 8 รายการ 

23,331 23,331 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จ ากัด 
23,331 บาท 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 23,331 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม. ภูเก็ต     
60/2563 ลงวันที่ 

31 ส.ค.2563 
 

23 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 34 
รายการ ไม้  

54,548.60 54,548.60 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์โฮ
มเซนเตอร์ 
54,548.60 
บาท 

หจก.ชัยยันต์โฮมเซน
เตอร์ 
54,548.60 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 

59/2563 ลงวันที่ 
31 ส.ค.2563 

24 วัสดุการเกษตร จ านวน 14 
รายการ สายยาง ที่วัดความเค็ม 

54,813.32 54,813.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเว่นซี 
ค้าส่ง จ ากัด 

54,813.32 
บาท 

บริษัท เซเว่นซี ค้าส่ง 
จ ากัด 

54,813.32 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ  ศพม.ภูเก็ต 

61./2563 ลงวันที่  
31 ส.ค. 2563 

 


