
 

  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่2 สิงหาคม 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 เม.ย.2564-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 4 เดือน ก.ค. 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 
20/2564 ลงวันที่ 
23 มี.ค. 2563 

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 10 เดือน ก.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 ศพม.ภูเก็ต 
2/2564 ลงวันที่ 3 

พ.ย. 2563 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
งวดที่ 10 เดือน ก.ค. 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 10 เดือน ก.ค. 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 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่2 สิงหาคม 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 10 เดือน ก.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 กรกฎาคม  2564 

5,166.80 5,166.80 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 2 
รายการ  น้ าดื่ม  
 

855 855 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 855 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 855 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119 

ลงวันที่ 
8 ก.ค.2564 

8 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ  
อิฐ ทราย ปูน แผ่นยิบซั่ม 

3,009 3,009 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประเสริฐ
การค้า 2002
จ ากัด  3,009 
บาท 

บริษัท ประเสริฐ
การค้า 2002 จ ากัด  
3,009 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ข้อ 79 วรรคสอง 

ลงวันที่ 8 ก.ค.
2564 



 

                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ หมึกกล้วย หมึก
กระดอง หมึกสาย ภูเก็ต 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

3,000 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 

3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

73/2564 ลงวันที่            
14 ก.ค.2564 

10 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ หมึกกล้วย หมึก
กระดอง หมึกสาย พังงา 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

3,000 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 

3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

74/2564 ลงวันที่            
14 ก.ค.2564 

11 วัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า จ านวน 
13 รายการ บ่อดาน 

10,422.87 10,422.87 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยันต์โฮม
เซ็นเตอร์ 
10,422.87 
บาท 

หจก.ชัยยันต์โฮมเซ็น
เตอร์ 10,422.87 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 

63/2564 ลงวันที ่
15 ก.ค. 2564 

12 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
จ านวน 2 รายการ  

5,800 5,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จ ากัด  
5,800 บาท 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด  5,800 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

64/2564 ลงวันที่            
19 ก.ค.2564 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 
รายการ มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง บ.กี้หิ้นการไฟฟ้า
ภูเก็ต จ ากัด 
2,500 บาท 

บ.กี้หิ้นการไฟฟ้า
ภูเก็ต จ ากัด 2,500 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

75/2564 ลงวันที่            
19 ก.ค.2564 

14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 
รายการ ถ่าน (AA 3 แพ็ก) 

246 246 เฉพาะเจาะจง บริษัท กี่หิ้นเทรด
ดิ้ง จ ากัด  246 
บาท 

บริษัท กี่หิ้นเทรดดิ้ง 
จ ากัด  246 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

76/2564 ลงวันที ่
19 ก.ค. 2564 

15 จ้างเหมาซ่อมห้องน้ าบ้านพัก 
ผอ. จ านวน 5 รายการ 
 

3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง นายกฤษกร  แพ
ใหญ่ 3,750 
บาท 

นายกฤษกร  แพใหญ่ 
3,750 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

36/2564 ลงวันที่            
19 ก.ค.2564 

16 วัสดุส านักงาน 
จ านวน 2 รายการ น้ าดื่ม 

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 
20 ก.ค.2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่2 สิงหาคม 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 2 รายการ รถเข็นขยะ  
ล้อ ลูกปืน 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อิควิป
เม็นท์ จ ากัด 
1,200 บาท 

บริษัท ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อิควิปเม็นท์ 
จ ากัด 1,200 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

77/2564 ลงวันที่            
22 ก.ค.2564 

18 จ้างเหมาซ่อมรถตัดหญ้าแบบ
รถเขน จ านวน 2 รายการ บ่อ
ดาน 

3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง โรงกลึง KP 
3,400 บาท 

โรงกลึง KP 3,400 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

37/2564 ลงวันที่            
22 ก.ค.2564 

19 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ จ.ภูเก็ต 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปุ๋ยสุวิทย์ 
1,600 บาท 

ร้าน ปุ๋ยสุวิทย์ 
1,600 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
78/2564 ลงวันที่  
22 ก.ค. 2564 

20 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กง-
9328 ภก. จ านวน 4 รายการ  

3,115 3,115 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มการยาง 

3,115 บาท 
ร้าน เอ็มการยาง 

3,115 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

38/2564 ลงวันที่            
22 ก.ค.2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  จ้างเหมาท าป้ายชุมชนท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ บ่อดาน 

18,500 18,500 เฉพาะเจาะจง นายก้องวิทย์ ผล
แก้ว 18,500 
บาท 

นายก้องวิทย์ ผลแก้ว 
18,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

65/2564 ลงวันที ่
22 ก.ค. 2564 

22 จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องชั่งอิ
เลกทรอนิกส์ จ านวน 5 รายการ 

9,951 9,951 เฉพาะเจาะจง บ.เซาก์เกิร์น คา
ลิเรชั่น เซอร์วิส 
จ ากัด 9,951 
บาท 

บ.เซาก์เกิร์น คา
ลิเรชั่น เซอร์วิส จ ากัด 
9,951 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

66/2564 ลงวันที ่
22 ก.ค. 2564 

23 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ 

22,500 22,500 เฉพาะเจาะจง นายอีน เสริมจิตต์ 
22,500 บาท 

นายอีน เสริมจิตต์ 
22,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
67/2564 ลงวันที่  
22 ก.ค. 2564 

24 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายอีน เสริมจิตต์ 
12,000 บาท 

นายอีน เสริมจิตต์ 
12,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
18/2564 ลงวันที่  
22 ก.ค. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายโกษม  บุตร
น้อย 

15,000 บาท 

นายโกษม  บุตรน้อย 

15,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
69/2564 ลงวันที่  
22 ก.ค. 2564 

26 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล  สินสะ 

15,000 บาท 
นายภูวดล  สินสะ 

15,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
70/2564 ลงวันที่  

22 ก.ค. 2564 

27 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 11,491.80 11,491.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน  
ธนวัฒน์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด  
11,491.80 
บาท 

ห้างหุ้นส่วน  
ธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด  11,491.80 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
71/2564 ลงวันที่  
27 ก.ค. 2564 

28 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 
รายการ ปากกาเขียนผ้า 

1,029 1,029 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอร์รี่ 
จ ากัด 1,029 
บาท  

บ.เกียรติสินธุ สเตชั่น
เนอร์รี่ จ ากัด 1,029 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
79/2564 ลงวันที่  
27 ก.ค. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 ค่าบ ารุงรักษาหม้อแปลง จ านวน 
4 รายการ 

3,322 3,322 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ภูเก็ต 

 3,322 บาท 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ภูเก็ต 

 3,322 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

27 ก.ค.2564 

 


