
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

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.2565-31 มี.ค.2565) 
งวดที่ 1 เดือน ม.ค. 2565 

 

9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
57,000 บาท 

นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
57,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
11/2565 ลงวันที่ 
14 ม.ค. 2565 

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ม.ค.2565-31 มี.ค.2565) 
งวดที่ 1 เดือน ม.ค. 2565 

 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย 
เขียวนิล 
42,000 บาท 

นายอ านวย 
เขียวนิล 
42,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
12/2565 ลงวันที ่
 14 ม.ค. 2565 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ม.ค.2565-31 มี.ค.2565) 
งวดที่ 1 เดือน ม.ค. 2565 

 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายมิตร  
 สร้อยสน 
42,000 บาท 

นายมิตร  
 สร้อยสน 
42,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
13/2565 ลงวันที่ 
14 ม.ค. 2565 

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2564-31 มี.ค.2565) 
งวดที่ 4 เดือน ม.ค. 2565 
 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

22,470 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

22,470 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เช่า ศพท..ภูเก็ต 
1/2565 ลงวันที่ 
25 ต.ค. 2564 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

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.2564-31 มี.ค.2565) 
งวดที่ 4 เดือน ม.ค.2565 
 

2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

12,840 บาท 

ร้านพีรพันธุ์ 
อีเลคโทรนิค 

12,840 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เช่า ศพท..ภูเก็ต 
2/2565 ลงวันที่ 
25 ต.ค. 2564 

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565) 
เป็นต้นไปไม่เกิน 200,000 
บาท) (เดือน มกราคม 2565) 

12,757.10 12,757.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร  จ ากัด (ไม่
เกิน 200,000 
บาท) 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด (ไม่เกิน 
200,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 1 ต.ค. 

2564 

7 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ม.ค.2565-31 มี.ค.2565) 
งวดที่ 1 เดือน ม.ค. 2565 

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายศิริศักดิ์  สุข
มอญ  8,500 
บาท 

นายศิริศักดิ์  สุขมอญ
8,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท. ภูเก็ต 
14/2565 ลงวันที่ 
14 ม.ค. 2565  

8 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 
รายการ 

1,418 1,418 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 1,418 
บาท 

บ.เกียรติสินธุ สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด 1,418 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท..ภูเก็ต 

12/2565 ลงวันที ่
   4 ม.ค. 2565 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุส านักงาน จ านวน  5 
รายการ   

1,260 1,260 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด   
1,260 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด  1,260 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119 ลงวันที่ 4
ม.ค. 2565 

10 วัสดุการเกษตร จ านวน  11 
รายการ  จ.ภูเก็ต 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน  อิน
ตัน  12,000 
บาท 

นายหัสดิน  อินตัน  
12,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

14/2565 ลงวันที ่
10 ม.ค.2565 

11 วัสดุการเกษตร จ านวน  11 
รายการ  จ.พังงา 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน  อิน
ตัน  12,000 
บาท 

นายหัสดิน  อินตัน  
12,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท..ภูเก็ต 

15/2565 ลงวันที ่
10 ม.ค.2565 

12 วัสดุก่อสร้าง  จ านวน 5 รายการ 1,333 1,333 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต ทูลส์ 
แอนด์อีควิปเมนท์ 
จ ากัด  1,333 
บาท 

บริษัท ภูเก็ต ทูลส์ 
แอนด์อีควิปเมนท์ 
จ ากัด  1,333 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

13/2565 ลงวันที ่
10 ม.ค.2565 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุส านักงาน จ านวน  10 
รายการ   

4,986 4,986 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 4,986 
บาท 

บ.เกียรติสินธุ สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด 4,986 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท..ภูเก็ต 
14/2565 ลงวันที่  

10 ม.ค.2565 

14 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั๊มน้ า 
จ านวน 1 รายการ 

4,815 4,815 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน 
ธนวัฒน์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 
4,815 บาท 

ห้างหุ้นส่วน ธนวัฒน์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
4,815 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
9/2565 ลงวันที่  
10 ม.ค.2565 

15 จ้างเหมาซ่อมสายไฮโดรลิก เรือ
ส ารวจประมง 4 

32,635 32,635 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน 
ธนวัฒน์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 
32,635 บาท 

ห้างหุ้นส่วน ธนวัฒน์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
32,635 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
16/2565 ลงวันที่  

12 ม.ค.2565 

16 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กล-
5289 ภก. 

2,978.35 2,978.35 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพริ์ล ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า 
จ ากัด 
2,978.35 บาท 

บ.โตโยต้าเพริ์ล ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า 
จ ากัด 2,978.35 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
10/2565 ลงวันที่  
13  ม.ค.2565 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 วัสดุงานบ้านงานครัว  แก๊สหุง
ต้ม 15 กก. จ านวน 2 ถัง 

900 900 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย ญาณ
ไพศาล 900 
บาท 

นายกิตติชัย ญาณ
ไพศาล 900 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
15/2565 ลงวันที่  
14 ม.ค. 2565 

18 วัสดุงานบ้านงานครัว  น้ าจืด 

รถ 6 ล้อ (9,000 ลิตร) 
2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา สุด

แสง 2,400 บาท 

นายบุญมา สุดแสง 
2,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
16/2565 ลงวันที่  
14 ม.ค. 2565 

19 วัสดุงานบ้านงานครัว น้ าดื่ม
บรรจุถังสีฟ้า 19 ลิตร 40 ถัง 

1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  
พิมาน  1,400 
บาท 

นายสมยศ  พิมาน  
1,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
17/2565 ลงวันที่  
  14 ม.ค. 2565 

20 วัสดุการเกษตร น้ าแข็งส าหรับ
แช่ดองสัตว์น้ า จ านวน 30 
ซอง 

2,850 2,850 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ าแข็ง
สามกอง 2,850 
บาท 

หจก.โรงน้ าแข็งสาม
กอง 2,850 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
18/2565 ลงวันที่  
14 ม.ค. 2565 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว ต.
เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.
กระบี่ วันที่ 18 ม.ค.2565 

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

นายเรืองเดช คล่องดี 
4,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
15/2565 ลงวันที่  
17  ม.ค.2565 

22 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
เรือประมง4 (ดีเซล B7) 

181,980 181,980 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร  จ ากัด 
181,980 บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร  
จ ากัด 181,980 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
17/2565 ลงวันที่  
17 ม.ค. 2565 

23 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องไมโครเวฟ 

ส าหรับย่อยตัวอย่าง 1 รายการ 
22,470 22,470 ฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพร

แอสโซซิเอส 
จ ากัด 22,470 
บาท 

บริษัท สิทธิพรแอสโซ
ซิเอส จ ากัด 22,470 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
19/2565 ลงวันที่  

21 ม.ค.2565 

24 วัสดุส านักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ 
 จ านวน 20 รายการ 

4,679 4,679 เฉพาะเจาะจง บ.ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 4,679 
บาท 

บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด 
4,679 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
18/2565 ลงวันที่  

21 ม.ค.2565 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  จ้างเหมารถยนต์ อ.เกาะยาว จ.
พังงา ในวันที่ 27 ม.ค.2565 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายธีรกานต์ ปลูก
พืช 1,500 บาท 

นายธีรกานต์ ปลูกพืช 
1,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
16/2565 ลงวันที่  
26  ม.ค.2565 

26 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ 1 รายการ 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน  อิน
ตัน  2,000 บาท 

นายหัสดิน  อินตัน  
2,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
19/2565 ลงวันที่  
27 ม.ค. 2565 

 

 

 

 

 


