
 

  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 เมษายน 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 3 เดือน มี.ค. 2564 

 

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

นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
28,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

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

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 6 เดือน มี.ค. 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 ศพท.ภูเก็ต 
2/2564 ลงวันที่ 3 

พ.ย. 2563 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 6 เดือน มี.ค. 2564 

 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายมิตร  
 สร้อยสน 
84,000 บาท 

นายมิตร  
 สร้อยสน 
84,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
3/2564 ลงวันที่ 3 

พ.ย. 2563 

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 6 เดือน มี.ค. 2564 
 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

44,940 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เช่า ศพท.ภูเก็ต 
1/2564 ลงวันที่ 3 

พ.ย. 2563 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 เมษายน 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 6 เดือน มี.ค. 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 มีนาคม. 2564 

12,136.20 12,136.20 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 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ  ผ้าแพร 

84 84 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเจ โชค
เจริญ (สนญ) 
84 บาท 

หจก.ซีเจ โชคเจริญ 
(สนญ) 
84 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 

35/2564 ลงวันที่            
1 มี.ค.2564 

8 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 
รายการ 

385 385 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ่อแร่
การค้า จ ากัด 
385 บาท 

บริษัท บ่อแร่การค้า 
จ ากัด 
385 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 

36/2564 ลงวันที ่
1 มี.ค. 2564 



 

                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 3 
รายการ  ผอ.ศูนย์ฯ 

530 530 เฉพาะเจาะจง นิว ภูเก็ตธุรกิจ
โฆษณา 530 
บาท 

นิว ภูเก็ตธุรกิจโฆษณา 
530 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

15/2564 ลงวันที ่
 1 มี.ค. 2564 

10  วัสดุส านักงาน 
 จ านวน 1 รายการ  น้ าดื่ม 

450 450 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 450 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 450 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119 

ลงวันที่ 
1 มี.ค.2564 

11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

 จ านวน 2 รายการ น้ ามัน 

   เครื่อง (กง-9327 ภก.) 
 

985 985 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด  985 

บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด  985 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

37/2564 ลงวันที ่
2 มี.ค. 2564 

12 จ้างวิเคราะห์หาค่าโลหะหนัก 
จ านวน 8 รายการ  

50,400 50,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติ
กลาง(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
50,400 บาท 

บริษัท ห้องปฏิบัติ
กลาง(ประเทศไทย) 
จ ากัด 50,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
33/2564 ลงวันที่  

2 มี.ค. 2564 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  จ้างเหมาซ่อมรถยนต์  
นก-3381 ภก. 
  

1,280 1,280                                  เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี เค 
เซอร์วิส 1280 
บาท 

ร้าน ซี เค เซอร์วิส 
1280 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ข้อ 79 วรรคสอง 

2 มี.ค. 2564 

14 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 

 จ านวน 1 รายการ บ้านคุระบุ
รี อ.ตะกั่วป่า 

9,000 9,000                                  เฉพาะเจาะจง นายภูวดล  สินสะ 

9,000 บาท 

นายภูวดล  สินสะ 

9,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

16/2564 ลงวันที ่
3 มี.ค. 2564 

15 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 

 จ านวน 1 รายการ บ้านน้ าเค็ม 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายประยูร  ขัวญ
อ่อน 9,000 
บาท 

นายประยูร  ขัวญ
อ่อน 9,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
17/2564 ลงวันที่  

3 มี.ค. 2564 

16 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 

จ านวน 1 รายการ บ้านเขาปิ
หลาย ท่านุ่น 
 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายพล ศรีรัฐ 

18,000 บาท 

นายพล ศรีรัฐ 

18,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
18/2564 ลงวันที่  

3 มี.ค.2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 วัสดุส านักงาน  จ านวน 

5 รายการ ตรายาง วันที่ 
จ่ายเงินแล้ว 

638 638 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 638 บาท 

บ.เกียรติสินธุ สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด 638 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
38/2564 ลงวันที่  

3 มี.ค.2564 

18 วัสดุส านักงาน 

 จ านวน 1 รายการ สติกเกอร์
ใส 

500 500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนสามัญ 

เอส บาย คีม 
เครื่องเขียน 500 
บาท 

ห้างหุ่นส่วนสามัญ 

เอส บาย คีม เครื่อง
เขียน 500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
39/2564 ลงวันที่  

4 มี.ค. 2564 

19 จ้างเหมาเย็บถุงแพลงตอน 

จ านวน 1 รายการ  
10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดามันการ

เบาะ 10,000 
บาท 

ร้านอันดามันการ
เบาะ 10,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
34/2564 ลงวันที่  

4 มี.ค.2564 

20 จ้างเหมาซ่อมห้องน้ าส านักงาน 

จ านวน 5 รายการ 
7,390 7,390 เฉพาะเจาะจง นายกฤษกร  แพ

ใหญ่ 7,390 
บาท 

นายกฤษกร  แพใหญ่ 
7,390 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
35/2564 ลงวันที่  

8 มี.ค.2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว  
อ.คุระบุรี วันที่ 16 มี.ค.64 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายดะระหมาน 
ครองวิธี 4,000 
บาท 

นายดะระหมาน ครอง
วิธี 4,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

 19/2564 ลงวันที่ 
9 มี.ค. 2564 

22 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 
รายการ 

1,564.34 1,564.34 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ้งเฉี้ยง 
1,564.34 บาท 

ร้าน เอ้งเฉี้ยง 
1,564.34 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

40/2564 ลงวันที ่
9 มี.ค. 2564 

23 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

 จ านวน 2 รายการ น้ ามัน 

   เครื่อง กง-9328 ภก. 

1,230 1,230 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด  

1,230 บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด  1,230 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

41/2564 ลงวันที ่
9 มี.ค. 2564 

24 จ้างเหมาท าป้ายฉลุอักษร  
จ านวน 1 รายการ 

23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง นาย ก้องวิทย์  
ผลแก้ว 23,000 
บาท 

นาย ก้องวิทย์  ผล
แก้ว 23,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

37/2564 ลงวันที ่
11 มี.ค. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  จ้างเหมาซ่อมรถยนต์  จ านวน 8 
รายการ กง-9328 ภก. 

6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน สารสินแอร์
แอนด์ เซอร์วิส  
6,600 บาท 

ร้าน สารสินแอร์
แอนด์ เซอร์วิส  
6,600 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

36/2564 ลงวันที ่
11 มี.ค. 2564 

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 

สเกน ลวดเชื่อม 
350 350 เฉพาะเจาะจง บ.ภูเก็ตทูลส์ 

แอนด์ อิคิปเม้นท์ 
จ ากัด 350 บาท 

บ.ภูเก็ตทูลส์ แอนด์ 
อิคิปเม้นท์ จ ากัด 
350 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

42/2564 ลงวันที ่
15 มี.ค. 2564 

27 น้ าดื่ม  เรือส ารวจประมง 4 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซาลิณี เจ๊ะมา
มะ 1,400 บาท 

น.ส.ซาลิณี เจ๊ะมามะ 
1,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

43/2564 ลงวันที ่
16 มี.ค. 2564 

28 แก๊ส หุงต้ม ใช้ในเรือส ารวจ
ประมง4 

900 900 เฉพาะเจาะจง กิตติชัย ญาณ
ไพศาล 900 
บาท 

กิตติชัย ญาณไพศาล 
900 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

44/2564 ลงวันที ่
16 มี.ค. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 น้ าจืด ส าหรับใช้ในเรือส ารวจ
ประมง4 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นาย บุญมา สุด
แสง 2,400 บาท 

นาย บุญมา สุดแสง 
2,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

45/2564 ลงวันที ่
16 มี.ค. 2564 

30 น้ าแข็ง  จ านวน 1 รายการ 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 

46/2564 ลงวันที ่
16 มี.ค. 2564 

31 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ หมึกกล้วย หมึก
กระดอง หมึกสาย ภูเก็ต 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์  
จันทนะ 3,000 
บาท 

นางสาวธิดารัตน์  
จันทนะ 3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

47/2564 ลงวันที ่
16 มี.ค. 2564 

32 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ หมึกกล้วย หมึก
กระดอง หมึกสาย พังงา 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤตชภูมิ 
พรหมวงศ์ 
3,000 บาท 

นายกฤตชภูมิ พรหม
วงศ์ 3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

48/2564 ลงวันที ่
16 มี.ค. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

33 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จ านวน 1 รายการ เรือส ารวจ
ประมง 4 

197,440 197,440 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด  

197,440 บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด  197,440 

บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

38/2564 ลงวันที ่
16 มี.ค. 2564 

34 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

 จ านวน 3 รายการ น้ ามัน 

   เครื่อง กรองเครื่อง  กก-
5289 ภก. 

1,155 1,155 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด  

1,155 บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด  1,155 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

49/2564 ลงวันที ่
17 มี.ค. 2564 

35 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 
รายการ ปลาทู ปลาลัง จ.ภูเก็ต 

8,350 8,350 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์  แซ่
ตัน 8,350 บาท 

นายณัฐพงศ์  แซ่ตัน 
8,350 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

50/2564 ลงวันที ่
19 มี.ค. 2564 

36 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 
รายการ ปลาทู ปลาลัง จ.กระบี่ 

8,350 8,350 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิ่นมณี  ช านิ
นา   8,350 
บาท 

น.ส.ปิ่นมณี  ช านินา   
8,350 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

51/2564 ลงวันที ่
19 มี.ค. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

33 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 

จ านวน 1 งาน 
57,000 57,000 เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม  สุข

มอญ 57,000 
บาท 

นางบุญโฮม  สุขมอญ 
57,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

20/2564 ลงวันที ่
23 มี.ค. 2564 

34 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว ต.ไม้
ขาว อ.ถลาง 29 มีค.64 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  สีเมฆ 

4,000 บาท 

นายสมใจ  สีเมฆ 

4,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

21/2564 ลงวันที ่
23 มี.ค. 2564 

35 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว ต.
เกาะกลาง อ.เกาะลันตา 30 
มีค.64 

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

นายเรืองเดช  คล่องดี  
4,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

22/2564 ลงวันที ่
23 มี.ค. 2564 

36 วัสดุส 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.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 

ลงวันที่ 
23 มี.ค.2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

33 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ จ านวน 9 
รายการ กก-8743 ภก. 

11,050 11,050 เฉพาะเจาะจง เรือนทองออโต้
คาร์ 11,050 
บาท 

เรือนทองออโต้คาร์ 
11,050 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

39/2564 ลงวันที ่
31 มี.ค. 2564 

         

         

         

 


