
 

  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน คม พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ตุลาคม 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 6 เดือน ก.ย. 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 12 เดือน ก.ย. 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 12 เดือน ก.ย. 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 12 เดือน ก.ย. 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 กันยายน พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ตุลาคม 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 12 เดือน ก.ย. 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 กันยายน  2564 

6,738.59 6,738.59 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 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 7
รายการ   
 

2,440 2,440 เฉพาะเจาะจง บ.บ่อแร่การค้า 
จ ากัด 2,440 
บาท 

บ.บ่อแร่การค้า จ ากัด 
2,440 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

85/2564 ลงวันที่            
2 ก.ย.2564 

8 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 
รายการ  
 

5,240 5,240 เฉพาะเจาะจง บ.ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อีควิป
เม้นท ์จ ากัด 
5,240 บาท 

บ.ภูเก็ตทูลส์ แอนด์ 
อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
5,240 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

86/2564 ลงวันที่            
2 ก.ย.2564 



 

                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ  3,921.55 3,921.55 เฉพาะเจาะจง บ.อุดมวงศ์วัฒน
กิจ จ ากัด 
3,921.55 บาท 

บ.อุดมวงศ์วัฒนกิจ 
จ ากัด 3,921.55 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

87/2564 ลงวันที่            
2 ก.ย.2564 

10 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว  
จ านวน 1 รายการ บ้านอ่าว
ทองหลาง ต.เกาะกลาง จ.กระบี่ 
14 ก.ย.64 

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

นายไชยวัฒน์ สันทัด 
4,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

47/2564 ลงวันที่            
3 ก.ย.2564 

11 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 
จ านวน 1 รายการ ต.เกาะพระ
ทอง จ.พังงา 7 กย.64 

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

นายดะระหมาน ครอง
วิธี  4,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

48/2564 ลงวันที่            
3 ก.ย.2564 

12 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 
จ านวน 1 รายการ แหลมสัก จ.
กระบี่ 7 ก.ย.64 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป บุตร
น้อย 

4,500 บาท 

นายชนาธิป บุตรน้อย 

4,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

49/2564 ลงวันที ่
3 ก.ย. 2564 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ตุลาคม 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 1 
รายการ เซนไดร์ท สีเทา 

1,765.50 1,765.50 เฉพาะเจาะจง บ. ภูเก็ตโรงไม้
ตะกั่วป่า จ ากัด 
1,765.50 บาท 

บ. ภูเก็ตโรงไม้ตะกั่ว
ป่า จ ากัด 1,765.50 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

88/2564 ลงวันที่            
3 ก.ย.2564 

14 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2รายการ  2,386.10 2,386.10 เฉพาะเจาะจง บ. ภูเก็ตโรงไม้
ตะกั่วป่า จ ากัด 
2,386.10 บาท 

บ. ภูเก็ตโรงไม้ตะกั่ว
ป่า จ ากัด 2,386.10 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

90/2564 ลงวันที่            
7 ก.ย.2564 

15 วัสดุก่อสร้าง 12 รายการ  5,420 5,420 เฉพาะเจาะจง บ.ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อีควิป
เม้นท์ จ ากัด 
5,420 บาท 

บ.ภูเก็ตทูลส์ แอนด์ 
อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
5,420 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

96/2564 ลงวันที่            
6 ก.ย.2564 

16 จ้างซ่อมและตรวจเช็คเครื่องปั๊ม
ดูดสูญญากาศ  

1,605 1,605 เฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 
1,605 บาท 

บ.ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 
1,605 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

51/2564 ลงวันที่            
8 ก.ย.2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 วัสดุงานบ้านงานครัว  2,762 2,762 เฉพาะเจาะจง บ.ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 2,762 
บาท 

บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด 
2,762 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

91/2564 ลงวันที่            
13 ก.ย.2564 

18 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว
จ านวน 1 รายการ 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายเรืองเดช  
คล่องดี 4,00 
บาท 

นายเรืองเดช  คล่องดี 
4,00 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

52/2564 ลงวันที่            
15 ก.ย.2564 

19 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว
จ านวน 1 รายการ 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายสมใจ สีเมฆ 

4,000 บาท 

นายสมใจ สีเมฆ 

4,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

53/2564 ลงวันที่            
15 ก.ย.2564 

20 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 11 
รายการ 

32,483.06 32,483.06 เฉพาะเจาะจง บ. ภูเก็ตโรงไม้
ตะกั่วป่า จ ากัด 
32,483.06 
บาท 

บ. ภูเก็ตโรงไม้ตะกั่ว
ป่า จ ากัด 
32,483.06 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

99./2564 ลงวันที่ 
15 ก.ย. 2564 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 9,590 9,590 เฉพาะเจาะจง บ.บ่อแร่การค้า 
จ ากัด 9,590 
บาท 

บ.บ่อแร่การค้า จ ากัด 
9,590 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

100./2564 ลง
วันที่ 

15 ก.ย. 2564 

22 จ้างเหมาคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 
รายการ 

13,800 13,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน Network 
computer 
13,800 บาท 

ร้าน Network 
computer 13,800 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

101/2564 ลงวันที่            
15 ก.ย.2564 

23 จ้างซ่อมเครื่องให้บริการ
เครื่อข่ายระยะใกล้ วัสดุ
ส านักงาน 11 รายการ 

20,400 20,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน Network 
computer 
20,400 บาท 

ร้าน Network 
computer 20,400 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

102/2564 ลงวันที่            
16 ก.ย.2564 

24 วัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน 7 
รายการ  

3,940 3,940 เฉพาะเจาะจง บ.ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 7,000 
บาท 

บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด 
7,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

92/2564 ลงวันที่            
17  ก.ย.2564 

 

แบบ สขร. 1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  วัสดุส านักงาน วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 
จ านวน 10 รายการ 

3,995 3,995 เฉพาะเจาะจง บ.ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 3,995 
บาท 

บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด 
3,995 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

93/2564 ลงวันที ่
17 ก.ย. 2564 

26 วัสดุส านักงาน จ านวน 11 
รายการ 

5,549.56 5,549.56 เฉพาะเจาะจง ร้าน Network 
computer 
5,549.56 บาท 

ร้าน Network 
computer 
5,549.56 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
103/2564 ลงวันที่  
22 ก.ย. 2564 

27 วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
 

45,100.50 45,100.50 เฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 
45,100.50 
บาท 

บ.ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 
45,100.50 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
88/2564 ลงวันที่  
23 ก.ย. 2564 

28 วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
 

1,656 1,656 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกรซ ฟามาซี 
 

1,656 บาท 

ร้าน เกรซ ฟามาซี 
 

1,656 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
94/2564 ลงวันที่  

23 ก.ย. 2564 

 

แบบ สขร. 1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 วัสดุก่อสร้าง  จ านวน 5 รายการ 
 

1,844 1,844 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามพี 
การค้า 1,844 
บาท 

บริษัท สามพี การค้า 
1,844 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
95/2564 ลงวันที่  
23 ก.ย. 2564 

30 วัสดุการเกษตร 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน  
 2,000 บาท 

นายหัสดิน อินตัน  
 2,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
96/2564 ลงวันที่  

23 ก.ย. 2564 

31 วัสดุส านักงาน 4,350 4,350 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมควร 
โฆษณา 4,350 
บาท 

ร้าน สมควร โฆษณา 
4,350 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
44/2564 ลงวันที่  

23 ก.ย.. 2564 

32 วัสดุส านักงาน 4,750.80 4,750.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟพี-
เทค จ ากัด 
4,750.80 บาท 

บริษัท บีเอฟพี-เทค 
จ ากัด 4,750.80 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
97/2564 ลงวันที่  
23 ก.ย. 2564 

 

แบบ สขร. 1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

33 วัสดุส านักงาน  จ านวน 6 
รายการ 

1,808.19 1,808.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 

 1,808.19 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 

 1,808.19 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 

ลงวันที่ 
23 ก.ย.2564 

34 วัสดุการเกษตร 11 รายการ 
จ.พังงา 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน  
 2,000 บาท 

นายหัสดิน อินตัน  
 2,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
104/2564 ลงวันที่  
27 ก.ย. 2564 

35 วัสดุการเกษตร 11 รายการ 
จ.ภูเก็ต 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน  
 2,000 บาท 

นายหัสดิน อินตัน  
 2,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
105/2564 ลงวันที่  

27 ก.ย. 2564 

36 วัสดุก่อสร้าง (บ่อดาน) จ านวน  
11 รายการ 

16,422.36 16,422.36 เฉพาะเจาะจง ชัยยันต์โฮม เซ็น
เตอร์ 
16,422.36 
บาท 

ชัยยันต์โฮม เซ็นเตอร์ 
16,422.36 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
97/2564 ลงวันที่  

10 ก.ย. 2564 

 

 


