
 

  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1  ธันวาคม 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.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 2 เดือน พ.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 
1/2564 ลงวันที่ 3 

พ.ย. 2563 

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 2 เดือน พ.ย. 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 
2/2564 ลงวันที่ 3 

พ.ย. 2563 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 2 เดือน พ.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 
3/2564 ลงวันที่ 3 

พ.ย. 2563 

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 2 เดือน พ.ย. 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 
1/2564 ลงวันที่ 3 

พ.ย. 2563 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1  ธันวาคม 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.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 2 เดือน พ.ย. 2563 

 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

25,680 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เช่า ศพท.ภูเก็ต 
2/2564 ลงวันที่ 3 

พ.ย. 2563 

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 1 ต.ค.2563 -30 กย.
2564)เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 200,000 บาท) 
(เดือน พฤศจิกายน. 2563 

5,599.70 5,599.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
จังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด (ไม่เกิน 
250,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตจังหวัด
พาณิชย์ จ ากัด (ไม่
เกิน 250,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 25 ก.ย. 

2563 

7 จ้างท าตรายาง จ าวน 7 รายการ 

 ชื่อ /ต าแหน่ง /ชื่อศูนย์ฯ 
3,150 3,150 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิว ภูเก็ต

ธุรกิจ โฆษณา 

   3,150 บาท 

ร้าน นิว ภูเก็ตธุรกิจ 
โฆษณา 

   3,150 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

 4/2564 ลงวันที่            
3 พ.ย.2563 

8 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10 
รายการ  ข้องอ,สามทาง 

1,377.09 1,377.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวงศ์
วัฒนกิจ จ ากัด 
1,377.09 บาท 

บริษัท อุดมวงศ์วัฒน
กิจ จ ากัด 
1,377.09 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 

2/2564 ลงวันที ่
3 พ.ย. 2563 



 

                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 4 รายการ น้ ามันเครื่อง
,ไสกรอง 

1,765 1,765 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด 1,765 
บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด 1,765 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

3/2564 ลงวันที ่
 5 พ.ย. 2563 

10 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 
ท่อเมน  

1,167.37 1,167.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวงศ์
วัฒนกิจ จ ากัด 

1,167.37 บาท 

บริษัท อุดมวงศ์วัฒน
กิจ จ ากัด 

1,167.37 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

4/2564 ลงวันที ่
9 พ.ย. 2563 

11 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

ธุรการ1 จ านวน 2 รายการ 

แมกนีติก 

780 780 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์ 
  780 บาท 

ร้าน บางกอกแอร์ 
  780 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
5/2564 ลงวันที่  
9 พ.ย. 2563 

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 7 รายการ กรอง ,
น้ ามันเครื่อง เรือปม.4 

16,440.03 16,440.03 เฉพาะเจาะจง บริษัทโชคไพบูลย์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด
16,440.03 
บาท 

บริษัท โชคไพบูลย์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
16,440.03 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

3/2564 ลงวันที ่
9 พ.ย. 2563 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  น้ าดื่ม จ านวน 5 รายการ 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 1,350 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 1,350 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 

ลงวันที่ 
10 พ.ย.2563 

14 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ จ านวน 
25 รายการ  เบรก,ดิส  

38,555.24 38,555.24 เฉพาะเจาะจง หจก.พรพิชัยการ
ช่าง 
38,555.24 
บาท 

หจก.พรพิชัยการช่าง 
38,555.24 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
1/2564 ลงวันที่  
11 พ.ย. 2563 

15 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 1 รายการ 

22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท หนึ่งยาน
ยนต์ภูเก็ต จ ากัด 

22,000 บาท 

บริษัท หนึ่งยานยนต์
ภูเก็ต จ ากัด 

22,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 
2/2564 ลงวันที่  
12 พ.ย. 2563 

16 วัสดุการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง 

จ านวน 14 รายการ 
9,912.48 9,912.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวาศ์

วัฒนกิจ จ ากัด 

9,912.48 บาท 

บริษัท อุดมวาศ์วัฒน
กิจ จ ากัด 

9,912.48 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
4/2564 ลงวันที่  
13 พ.ย. 2563 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ธันวาคม 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 หมึกสาย,หมึกดอง
,หมึกกล้วย (ภูเก็ต) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์  
จันทนะ  3,000 

บาท 

น.ส.ธิดารัตน์  จันท
นะ  3,000 

บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

5/2564 ลงวันที่  
17 พ.ย. 2563 

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

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  ลาภ
พูนนิวัฒน์  
3,000 บาท 

นายสุพจน์  ลาภพูน
นิวัฒน์  
3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม. ภูเก็ต 

 6/2564 ลงวันที่ 
17 พ.ย.2563 

19 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 
รายการ  ค้อนยาง 3 อัน ,ตะปู 
ผาชักโคก 

829.25 829.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวาศ์
วัฒนกิจ จ ากัด 

829.25 บาท 

บริษัท อุดมวาศ์วัฒน
กิจ จ ากัด 

829.25 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 

7/2564 ลงวันที่  
17 พ.ย. 2563 

20 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน รถยนต์ 
กล-5289 ภก. จ านวน 5 
รายการ  

1,425.21 1,425.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพ
ริล์ จ ากัด  
1,425.21 บาท 

บริษัท โตโยต้าเพริล์ 
จ ากัด  1,425.21 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต
6/2564 ลงวันที่  
   17 พ.ย.2563 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 

(เกียงหวี 3 อัน) 
255 255 เฉพาะเจาะจง บ.ภูเก็ตทูลล์ 

แอนด์ อิควิป 

 255 บาท 

บ.ภูเก็ตทูลล์ แอนด์ 
อิควิป 

 255 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 

9/2564 ลงวันที ่
18 พ.ย. 2563 

22 จ้างเหมาปูกระเบื้องยาง ขนาด 
80 ตรม. จ านาน 1 รายการ 

33,400 33,400 เฉพาะเจาะจง นายกฤษกร  แพ
ใหญ่  33,400 
บาท 

นายกฤษกร  แพใหญ่  
33,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
5/2564 ลงวันที่  
18 พ.ย. 2563 

23 น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว  จ านวน 
7,000 ลิตร 

142,660 142,660 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด 
142,660 บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด 142,660 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

6/2564 ลงวันที ่
23 พ.ย. 2563 

24 น้ าดื่ม จ านวน 1 รายการ 360 360 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 360 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 360 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 

ลงวันที่ 
24 พ.ย.2563 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 

 ไม้อัดยาง 4 มิล 1 แผ่น 
230 230 เฉพาะเจาะจง ร้าน ภูเก็ต กิตติ

ภัณฑ์  230 บาท 

ร้าน ภูเก็ต กิตติภัณฑ์  
230 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

10/2564 ลงวันที ่
24 พ.ย. 2563 

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10 
รายการ ดอกสว่าน,ก๊อกซิ่ง,ทิน
เนอร์,น๊อต 

 

658 658 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ่อแร่ 
การค้า จ ากัด 

658 บาท 

บริษัท บ่อแร่ การค้า 
จ ากัด 

658 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
11/2564 ลงวันที่  
24 พ.ย. 2563 

27 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 
รายการ น้ าดื่ม 20 ลิตร 40 ถัง 

480 480 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  พิมาน 

  480 บาท 

นายสมยศ  พิมาน 

  480 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

12/2564 ลงวันที ่
24 พ.ย. 2563 

28 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 
รายการ (แก๊สหุงต้ม 15 ก.ก.) 
2 ถัง 

900 900 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย ญาณ
ไพศาล 900 
บาท 

นายกิตติชัย ญาณ
ไพศาล 900 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

13/2564 ลงวันที ่
24 พ.ย. 2563 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 
รายการ  (น้ าจืด รถห้อล้อ 
9,000 ลิตร) 3 คัน 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา  สุด
แสง 2,400 บาท 

นายบุญมา  สุดแสง 
2,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

14/2564 ลงวันที ่
24 พ.ย. 2563 

30 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 
รายการ (น้ าแข็ง 3 ซอง) 

2,850 2,850 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ าแข็ง
สามกอง   
2,850 บาท 

หจก.โรงน้ าแข็งสาม
กอง   2,850 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
15/2564 ลงวันที่  
24 พ.ย. 2563 

31 จ้างเหมาซ่อมเครื่องส ารองไฟฟ้า 
(UPS) ส าหรับเครื่องไมโครเวฟ 
จ านวน 1 รายการ 

13,482 13,482 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์เม
ติก จ ากัด  
13,482 บาท 

บริษัท เพาเวอร์เมติก 
จ ากัด  13,482 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

7/2564 ลงวันที ่
24 พ.ย. 2563 

32 จ้างเหมาซ่อมเครื่องวิเคราะห์
ปรอด จ านวน 2 รายการ 

29,425 29,425 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเกร
คดิ้ง 1992 
จ ากัด 29,425 
บาท 

บริษัท แบงเกรคดิ้ง 
1992 จ ากัด 
29,425 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

13/2564 ลงวันที ่
24 พ.ย. 2563 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

33 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ  ลวดสลิง,เชือกใยยัก
,เชือกโพลี 

50,880 50,880 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ้งเฉี้ยง 

50,880 บาท 

ร้าน เอ้งเฉี้ยง 

50,880 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

8/2564 ลงวันที ่
26 พ.ย. 2563 

34 น้ าดื่ม จ านวน 1 รายการ 405 405 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 405 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด  405 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119              
ลงวันที่  

30 พ.ย. 2563 

35 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นข-6070 
ภก.  จ านวน 5 รายการ  เช็ค 
130,000กม. 

2,121.97 2,121.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพ
ริล์ จ ากัด  
2,121.97 บาท 

บริษัท โตโยต้าเพริล์ 
จ ากัด  2,121.97 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

7/2564 ลงวันที ่
30 พ.ย. 2563 

36    เฉพาะเจาะจง   1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

...../2564 ลงวันที ่
......... พ.ย. 2563 

 


