
 

  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม คม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กันยายน 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 5 เดือน ส.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 11 เดือน ส.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 11 เดือน ส.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 11 เดือน ส.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 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กันยายน 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 11 เดือน ส.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 สิงหาคม  2564 

5,200.20 5,200 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 4 
รายการ  ผ้า 2 ม้วน ธงชาติ,สก  
 

3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอร์รี่ 
จ ากัด 3,600 
บาท 

บ.เกียรติสินธุ สเตชั่น
เนอร์รี่ จ ากัด 3,600 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

80/2564 ลงวันที่            
2 ส..ค.2564 

8 จ้างวิเคราะห์โลหะหนัก จ านวน 
1 รายการ  
 

2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบัติการ 
กลาง จ ากัด 
2,600 บาท 

บ.ห้องปฏิบัติการ 
กลาง จ ากัด 2,600 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

39/2564 ลงวันที ่
2 ส.ค. 2564 



 

                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 
จ านวน 1 รายการ ไป 3 ส.ค. 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน์  
สันทัด 4,500 
บาท 

นายไชยวัฒน์  สันทัด 
4,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

40/2564 ลงวันที่            
2 ส.ค.2564 

10 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
กลุ่มตรวจสอบชั้นล่าง  จ านวน 
7 รายการ 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์ 
6,000 บาท 

ร้าน บางกอกแอร์ 
6,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

72/2564 ลงวันที่            
3 ส.ค.2564 

11 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 
จ านวน 1 รายการ ไป 10 ส.ค. 

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

นายเรืองเดช คล่องดี 
4,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

41/2564 ลงวันที ่
4 ส.ค. 2564 

12 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
 จ านวน 3 รายการ (สถานีบ่อ
ดาน) 

1,690 1,690 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  ภัคด ี

1,690 บาท 

นายสุรชัย  ภัคด ี

1,690 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

42/2564 ลงวันที ่
6 ส.ค. 2564 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุส านักงาน จ านวน 4 
รายการ น้ าดื่ม 

1,170 1,170 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 1,170 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 1,170 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 

ลงวันที่ 
10 ส.ค.2564 

14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2
รายการ  

3,341.48 3,341.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท กี่หิ้นการ
ไฟฟ้าภูเก็ต จ ากัด  
3,341.48 บาท 

บริษัท กี่หิ้นการไฟฟ้า
ภูเก็ต จ ากัด  
3,341.48 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

81/2564 ลงวันที่            
11 ส..ค.2564 

15 วัสดุการเกษตร จ านวน 20 
รายการ (บ่อปลา) 

4,412 4,412 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ่อแร่
การค้า จ ากัด 

4,412 บาท 

บริษัท บ่อแร่การค้า 
จ ากัด 

4,412 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 

82/2564 ลงวันที่            
16 ส.ค.2564 

16 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ กระดาษ A 4 80 
แกม 80 รีม 

8,560 8,560 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.เอ็ม .เท
รดดิ้ง 8,560 
บาท 

ร้าน เค.เอ็ม .เทรดดิ้ง 
8,560 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

74/2564 ลงวันที่            
16 ส.ค.2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 จ้างเหมาซ่อมรั่วตาข่ายพร้อม
ทาสีรั้ว ยาว120 เมตร จ านวน 
1 งาน 

147,660 147,660 เฉพาะเจาะจง บ.ภูผา แอนด์ 
ตะวัน คอน
สตรัคชั่น จ ากัด 

147,660 บาท 

บ.ภูผา แอนด์ ตะวัน 
คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

147,660 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

77/2564 ลงวันที่            
17 ส.ค.2564 

18 จ้างเหมาซ่อมเครื่องจักรใหญ่ 
เรือส ารวจประมง 4 

498,085 498,085 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวัฒน์ เอ็น
จิเนียริ่ง ภูเก็ต 
498,085 บาท 

หจก.ธนวัฒน์ เอ็นจิ
เนียริ่ง ภูเก็ต 
498,085 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

78/2564 ลงวันที่            
17 ส.ค.2564 

19 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ ของเรือประมง4 

57,700 57,700 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็งเฉี้ยง 

57,700 บาท 

ร้าน เอ็งเฉี้ยง 

57,700 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
76/2564 ลงวันที่  
17 ส.ค. 2564 

20 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จ านวน 7 รายการ  

16,200 16,200 เฉพาะเจาะจง บ.โชคไพบูลย์ 
เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 16,200 
บาท 

บ.โชคไพบูลย์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 
16,200 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 

75/2564 ลงวันที่            
17  ส.ค.2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
จ านวน 17 รายการ 

86,520.20 86,520.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลป
และเคมีภัณฑ์ 
86,520.20 
บาท 

บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ 
86,520.20 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 

73/2564 ลงวันที ่
11 ส.ค. 2564 

22 จ้างเหมาซ่อมปั้มและระบบท่อ
น้ าประปา จ านวน 6 รายการ 

14,070.50 14,070.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวัฒน์ เอ็น
จิเนียริ่ง ภูเก็ต 
14,070.50 
บาท  

หจก.ธนวัฒน์ เอ็นจิ
เนียริ่ง ภูเก็ต 
14,070.50 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

79/2564 ลงวันที ่
18 ส.ค. 2564 

23 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 15 
รายการ 

13,382 13,382 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ่อแร่
การค้า จ ากัด 

13,382 บาท 

บริษัท บ่อแร่การค้า 
จ ากัด 

13,382 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
80/2564 ลงวันที่  
18 ส.ค. 2564 

24 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 13,407.10 13,407.10 เฉพาะเจาะจง บ. ภูเก็ตโรงไม้
ตะกั่วป่า จ ากัด 
13,407.10 
บาท 

บ. ภูเก็ตโรงไม้ตะกั่ว
ป่า จ ากัด 
13,407.10 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
81/2564 ลงวันที่  
18 ส.ค. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 32,763.40 32,763.40 เฉพาะเจาะจง บ. ภูเก็ตโรงไม้
ตะกั่วป่า จ ากัด 
32,763.40 
บาท 

บ. ภูเก็ตโรงไม้ตะกั่ว
ป่า จ ากัด 
32,763.40 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
82/2564 ลงวันที่  
18 ส.ค. 2564 

26 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 15 
รายการ 

15,258 15,258 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ่อแร่
การค้า จ ากัด 

15,258 บาท 

บริษัท บ่อแร่การค้า 
จ ากัด 

15,258 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
83/2564 ลงวันที่  

19 ส.ค. 2564 

27 จ้างปรับปรุงป้ายศูนย์ฯ 

จ านวน 2 รายการ 
105,930 105,930 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูเก็ต ไซน์ 

105,930 บาท 

หจก.ภูเก็ต ไซน์ 
105,930 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
84/2564 ลงวันที่  
19 ส.ค. 2564 

28 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 1 รายการ 

12,400 12,400 เฉพาะเจาะจง บ.ไพบูลย์
แบตเตอรี่ จ ากัด 

12,400 บาท 

บ.ไพบูลย์แบตเตอรี่ 
จ ากัด 

12,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
85/2564 ลงวันที่  
20 ส.ค. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 
ประชุม(กลาง) จ านวน 8 
รายการ 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์ 
6,000 บาท 

ร้าน บางกอกแอร์ 
6,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
86/2564 ลงวันที่  
20 ส.ค. 2564 

30 จ้างเหมาซ่อมประตู
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 3 
รายการ 

63,344 63,344 เฉพาะเจาะจง บ.ทองทวีมุกดา
มาศ อลูมินั่ม 
จ ากัด 63,344 
บาท 

บ.ทองทวีมุกดามาศ 
อลูมินั่ม จ ากัด 
63,344 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
87/2564 ลงวันที่  
20 ส.ค. 2564 

31 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 
จ านวน 1 รายการ ไป 25 ส.ค.
64  เกาะลันตา 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายไชยา รายา
สาตร์  4,500 
บาท 

นายไชยา รายาสาตร์  
4,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
43/2564 ลงวันที่  

23 ส.ค. 2564 

32 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 
จ านวน 1 รายการ ไป 25 ส.ค.
64 คุระบุรี จ.พังงา 

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

นายดะระหมาน ครอง
วิธี  4,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
44/2564 ลงวันที่  
23 ส.ค. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

33 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 
จ านวน 1 รายการ ไป 26 ส.ค.
64 หมากปก 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 
45/2564 ลงวันที่  
23 ส.ค. 2564 

34 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กง-
9827 ภก. (บ่อดาน) จ านวน 
5 รายการ 

4,400 4,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มการยาง 

4,400 บาท 

ร้าน เอ็มการยาง 

4,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

46/2564 ลงวันที ่
24 ส.ค. 2564 

35 จ้างซ่อมอาคารส านักงานพร้อม
ทาสี จ านวน 1 รายการ 

416,221.69 416,221.69 เฉพาะเจาะจง นายกฤษกร การ
ช่าง 416,221 
บาท 

นายกฤษกร การช่าง 
416,221 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
89/2564 ลงวันที่  
25 ส.ค. 2564 

36 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กธ-
4656 ภก. จ านวน 6 รายการ 

คอยล์ 

19,056.70 19,056.70 เฉพาะเจาะจง หจก.พรพิชัยการ
ช่าง 
19,056.70 
บาท 

หจก.พรพิชัยการช่าง 
19,056.70 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
90/2564 ลงวันที่  
25 ส.ค. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

33 จ้างเหมาทาสีภายนอกอาคาร
ส านักงาน จ านวน 1 งาน (บ่อ
ดาน) 

75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นายอิน เสริมจิต 

75,000 บาท 

นายอิน เสริมจิต 

75,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
91/2564 ลงวันที่  

25 ส.ค.2564 

34 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตู
หน้าต่าง จ านวน 3 รายการ 

44,500 44,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญการ
กระจก อลูมิเนียม 

44,500 บาท 

ร้านเจริญการกระจก 
อลูมิเนียม 

44,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
92/2564 ลงวันที่  

25 ส.ค.2564 

35 จ้างเหมาซ่อมประตูไม้ห้อง
ประชุม1 (บ่อดาน) 

28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา ชูชาติ 
28,000 บาท 

นายอนุชา ชูชาติ 
28,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
93/2564 ลงวันที่  

26 ส.ค.2564 

36 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 
รายการ น้ าดื่ม 

1,170 1,170 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 1,170 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 1,170 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 

ลงวันที่ 
26 ส.ค.2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กง-9828
ภก. (บ่อดาน) 

12,470 12,470 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มการยาง 

12,470 บาท 

ร้าน เอ็มการยาง 

12,470 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
94/2564 ลงวันที่  

30 ส.ค.2564 

34 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 

ไม้ค้ า,สีย้อมไม้ 
2,701.75 2,701.75 เฉพาะเจาะจง ภูเก็ตโรงไม้ตะกั่ว

ป่า จ ากัด 
2,701.75 บาท 

ภูเก็ตโรงไม้ตะกั่วป่า 
จ ากัด 2,701.75 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
84/2564 ลงวันที่  
31 ส.ค. 2564 

 


