
 

  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่4 มกราคม พ.ศ. 2564 

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 3 เดือน ธ.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 
1/2564 ลงวันที่ 3 

พ.ย. 2563 

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

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

พ.ย. 2563 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

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

พ.ย. 2563 

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

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

พ.ย. 2563 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่4  มกราคม พ.ศ. 2564 

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 3 เดือน ธ.ค. 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 ก.ย.
2564)เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 200,000 บาท) 
(เดือน ธันวาคม. 2563) 

16,898.20 16,898.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 25 ก.ย. 

2563 

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
รายการ  

3,205 3,205 เฉพาะเจาะจง ร้าน network 
computer 
3,205 บาท 

ร้าน network 
computer 3,205 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 

16/2564 ลงวันที่            
2 ธ.ค.2563 

8 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 
 กระจกใส หนา 8 มล. 
126X60 Cm 

650 650 เฉพาะเจาะจง บ.ทองทวีมุกดา
มาศ อลูมินัม  
650 บาท 

บ.ทองทวีมุกดามาศ 
อลูมินัม  650 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

18/2564 ลงวันที ่
2 ธ.ค. 2563 



 

                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่4 มกราคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุส านักงาน จ านวน 9 
รายการ  

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 4,000 
บาท 

บริษัท อัษรา สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด 4,000 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 

17/2564 ลงวันที ่
 3 ธ.ค. 2563 

10  จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพัก
ข้าราชการ จ านวน 1 แห่ง  

190,600 190,600 เฉพาะเจาะจง ศิริการโยธา 
190,600 บาท 

ศิริการโยธา 
190,600 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

1/2564 ลงวันที ่
3 ธ.ค. 2563 

11 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 
รายการ   

856 856 เฉพาะเจาะจง ร้าน โชคชัยการ
กล  856 บาท 

ร้าน โชคชัยการกล  
856 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
19/2564 ลงวันที่  

8 ธ.ค. 2563 

12 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ  

2,130 2,130 เฉพาะเจาะจง ร้าน network 
computer 
2,130 บาท 

ร้าน network 
computer 2,130 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

20/2564 ลงวันที ่
9 ธ.ค. 2563 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่4 มกราคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 3 รายการ  กน-3381 
ภก 

1,010 1,010 เฉพาะเจาะจง เบิ้มการไฟฟ้า  
1,010 บาท 

เบิ้มการไฟฟ้า  
1,010 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
21/2564 ลงวันที่  

9 ธ.ค. 2563 

14 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 7 รายการ  
 

2,015 2,015 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด  

2,015 บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด  2,015 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
22/2564 ลงวันที่  

14 ธ.ค. 2563 

15 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 
รายการ  

1,647.80 1,647.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมวาศ์
วัฒนกิจ จ ากัด 

1,647.80 บาท 

บริษัท อุดมวาศ์วัฒน
กิจ จ ากัด 

1,647.80 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
23/2564 ลงวันที่  

16 ธ.ค.2563 

16 น้ าดื่ม จ านวน 1 รายการ 90 90 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 90 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 90 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 

ลงวันที่ 
16 ธ.ค.2563 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่4 มกราคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 
รายการ   

1,280 1,280 เฉพาะเจาะจง บ.กิตติธัชนนท์ 
จ ากัด 1,280 
บาท 

บ.กิตติธัชนนท์ จ ากัด 
1,280 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

24/2564 ลงวันที่  
17 ธ.ค.. 2563 

18 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 
กง-9327 ภก.จ านวน 12 
รายการ 

27,840 27,840 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง 

27,840 บาท 

ร้านเอ็มการยาง 

27,840 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม. ภูเก็ต 

 10/2564 ลงวันที่ 
17 ธ.ค.2563 

19 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ จ านวน 13 รายการ 

72,096.60 72,096.60 เฉพาะเจาะจง บ. ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 
72,096.60 
บาท 

บ. ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 
72,096.60 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 

11/2564 ลงวันที่  
17 ธ.ค. 2563 

20 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 
รายการ  

2,600.01 2,600.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
โรงไม้ตะกั่วป่า 
จ ากัด  
2,600.01 บาท 

บริษัท ภูเก็ตโรงไม้
ตะกั่วป่า จ ากัด  
2,600.01 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต
25/2564 ลงวันที่  
   18 ธ.ค.2563 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่4 มกราคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 
รายการ 

 

7,364.54 7,364.54 เฉพาะเจาะจง บ.กี่หิ้นการไฟฟ้า
ภูเก็ต จ ากัด 
7,364.54 บาท 

บ.กี่หิ้นการไฟฟ้าภูเก็ต 
จ ากัด 7,364.54 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 

12/2564 ลงวันที ่
18 ธ.ค. 2563 

22 น้ าดื่ม จ านวน 2 รายการ 945 945 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 945 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 945 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 

ลงวันที่ 
21 ธ.ค.2563 

23 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 1 รายการ ยางนอก 
195/65/15 บริดโตน 4 เสน้ 

12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท หนึ่งยาย
ยนต์ภูเก็ต จ ากัด 
12,800 บาท 

บริษัท หนึ่งยายยนต์
ภูเก็ต จ ากัด 12,800 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

13/2564 ลงวันที ่
22 ธ.ค. 2563 

24 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจักร
ใหญ่ เรือประมง4 จ านวน 1 
งาน 

30,762.50 30,762.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวัฒน์ เอ็น
จิเนียริ่ง ภูเก็ต 
30,762.50 
บาท 

หจก.ธนวัฒน์ เอ็นจิ
เนียริ่ง ภูเก็ต 
30,762.50 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

14/2564 ลงวันที ่
24 ธ.ค. 2563 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่4 มกราคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  น้ าดื่ม จ านวน 1 รายการ 135 135 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 135 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 135 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 

ลงวันที่ 
28 ธ.ค.2563 

 


