
 

  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม 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 ม.ค.2564-31 มี.ค.2564) 
งวดที่ 2 เดือน ก.พ. 2564 

 

9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
28,500 บาท 

นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
28,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
8/2564 ลงวันที่ 
23 ธ.ค. 2563 

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 5 เดือน ก.พ. 2564 

 

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 5 เดือน ก.พ. 2564 

 

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 5 เดือน ก.พ. 2564 
 

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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม 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 5 เดือน ก.พ. 2564 

 

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 กุมภาพันธ์. 2564 

5,040 5,040 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 น้ าดื่ม ส านักงาน จ านวน 2
รายการ 

990 990 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 990 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 990 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119 

ลงวันที่ 
1 ก.พ.2564 

8 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จ านวน 10 รายการ 

21,203.12 21,203.12 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี 
ซายน์ 
21,203.12 
บาท 

หจก.แอล บี ซายน์ 
21,203.12 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

26/2564 ลงวันที ่
2 ก.พ. 2564 



 

                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม 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 20 
รายการ  

4,451 4,451 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด  4,451 
บาท 

บ.เกียรติสินธุ สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด  4,451 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 

32/2564 ลงวันที ่
 3 ก.พ. 2564 

10 จ้างเหมาซ่อมบ้านพัก ผอ. 
จ านวน 2 รายการ  
 

1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์  
รัตนโนชัยกุล 
1,100 บาท 

นายประสงค์  รัตนโน
ชัยกุล 1,100 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

9/2564 ลงวันที ่
3 ก.พ. 2564 

11 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 
รายการ   

350.01 350.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวกี่ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

 350.01 บาท 

บริษัท นิวกี่ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

 350.01 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ข้อ 79 วรรคสอง 

ลงวันที่ 4 ก.พ.
2564 

12 จ้างวิเคราะห์หาค่าโลหะหนัก 
จ านวน 9 รายการ 

55,200 55,200 เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศ
ไทย) 55,200 
บาท 

บ.ห้องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย) 
55,200 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
27/2564 ลงวันที่  

5 ก.พ. 2564 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุก่อสร้าง   
จ านวน 3 รายการ   

1,713.07 1,713.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต
โรงไม้ตะกั่วป่า 
จ ากัด 
1,713.07 บาท 

บริษัท ภูเก็ตโรงไม้
ตะกั่วป่า จ ากัด 
1,713.07 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

33/2564 ลงวันที ่
5 ก.พ. 2564 

14 จ้างเหมาเรือหางยาว  
จ านวน 1 รายการ 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  
สองหลง 
18,000 บาท 

นายสมเกียรติ  สอง
หลง 18,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
10/2564 ลงวันที่  

5 ก.พ. 2564 

15 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

 จ านวน 12 รายการ 

24,519.29 24,519.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชค
ไพบูลย์ เอ็นจิ
เนียริ่ง 
24,519.29บาท 

บริษัท โชคไพบูลย์ 
เอ็นจิเนียริ่ง 
24,519.29บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
28/2564 ลงวันที่  

9 ก.พ.2564 

16 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

 จ านวน 6 รายการ 

18,578.01 18,578.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคบีคอม
เมิร์ช จ ากัด  
18,578.01 
บาท 

บริษัท เคบีคอมเมิร์ช 
จ ากัด  18,578.01 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
29/2564 ลงวันที่  

9 ก.พ.2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว  
จ านวน 1 รายการ ท่าเรือ
แหลมทราย จ.ภูเก็ต 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายสมใจ สีเมฆ 

4,000 บาท 

นายสมใจ สีเมฆ 

4,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
11/2564 ลงวันที่  
16 ก.พ. 2564 

18 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว  
จ านวน 1 รายการ ท่าเรือคุ
ระบุรี จ.พังงา 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายดะระหมาน 
คลองวิธี  4,000 

บาท 

นายดะระหมาน 
คลองวิธี  4,000 

บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
12/2564 ลงวันที่  
16 ก.พ. 2564 

19 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว  
จ านวน 1 รายการ ท่าเรือบ้าน
เกาะกลาง จ.กระบี่ 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายเรืองเดช 
คล่องดี 4,000 
บาท 

นายเรืองเดช คล่องดี 
4,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
13/2564 ลงวันที่  
16 ก.พ. 2564 

20 จ้างเหมาซ่อมแซมเรือส ารวจ
ประมง4 

497,550 497,550 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวัฒน์ เอ็น
จิเนียริ่ง ภูเก็ต   
497,550 บาท 

หจก.ธนวัฒน์ เอ็นจิ
เนียริ่ง ภูเก็ต   
497,550 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
30/2564 ลงวันที่  
16 ก.พ. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  จ้างเหมางานพิมพ์ไวนิล จ านวน 
1 รายการ 

128.40 128.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊ก แอด 
ภูเก็ต จ ากัด 

128.40 บาท 

บริษัท บิ๊ก แอด ภูเก็ต 
จ ากัด 

128.40 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

14/2564 ลงวันที ่
17 ก.พ. 2564 

22 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

 จ านวน 3 รายการ 
1,345 1,345 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม

พร จ ากัด 1,345 
บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด 1,345 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

34/2564 ลงวันที ่
23 ก.พ.. 2564 

23 น้ าดื่ม ส านักงาน จ านวน 1 
รายการ 

360 360 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 360 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 360 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 360 บาท 

ว.119 

ลงวันที่ 
23 ก.พ.2564 

24 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 จ านวน 3 รายการ 

9,351.80 9,351.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลป
และเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด 9,351.80 
บาท 

บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 
9,351.80 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

31/2564 ลงวันที ่
24 ก.พ. 2564 

 

แบบ สขร. 1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 จ านวน 10 รายการ 

49,936.50 49,936.50 เฉพาะเจาะจง บ. ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 
49,936.50 
บาท 

บ. ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 
49,936.50 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

32/2564 ลงวันที ่
24 ก.พ. 2564 

 


