
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม 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 2 เดือน ก.พ. 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 2 เดือน ก.พ. 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 2 เดือน ก.พ. 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 5 เดือน ก.พ. 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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม 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 5 เดือน ก.พ..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 กุมภาพันธ์ 2565) 

6,550 6,550 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 2 เดือน ก.พ. 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 จ้างซ่อมเปลี่ยนแม่ปั๊มคลัชชุดบน 
จ านวน 1 รายการ 

2,340 2,340 เฉพาะเจาะจง นายอภิษร  แค้วน
ปรอท 2,340 
บาท 

นายอภิษร  แค้วน
ปรอท 2,340 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

17/2565 ลงวันที ่
   1 ก.พ. 2565 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    
สารส้ม จ านวน  20 กระสอบ 
สถานีประมง (บ่อดาน)  

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง บ.ซุปเปอรช์ีป 
จ ากัด 8,000 
บาท 

บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด 
8,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

21/2565 ลงวันที ่
 7 ก.พ.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 

22/2565 ลงวันที ่
9 ก.พ.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 

23/2565 ลงวันที ่
9 ก.พ.2565 

12 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 2 
รายการ 

1,380 1,380 เฉพาะเจาะจง บริษัท กี่หิ้นเทรด
ดิ้ง จ ากัด  
1,380 บาท 

บริษัท กี่หิ้นเทรดดิ้ง 
จ ากัด  1,380 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท..ภูเก็ต 

21/2565 ลงวันที ่
10 ก.พ.2565 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  
2 รายการ  เอ็นตัดหญ้า 

684.80 684.80 เฉพาะเจาะจง ร้าน สินดี 
684.80 บาท 

ร้าน สินดี 684.80 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท..ภูเก็ต 
22/2565 ลงวันที่  

10 ก.พ.2565 

14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 2 
รายการ 

620.02 620.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท กี่หิ้นการ
ไฟฟ้าภูเก็ต จ ากัด   
620.02 บาท 

บริษัท กี่หิ้นการไฟฟ้า
ภูเก็ต จ ากัด   
620.02 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
20/2565 ลงวันที่  

11 ก.พ.2565 

15 วัสดุยานพาหนะ จ านวน 14 
รายการ กรองน้ ามันลสายพาน 

จารบี ฯลฯ เรือส ารวจปม.4 

21,690.03 21,690.03 เฉพาะเจาะจง บ. โชคไพบูลย์ 
เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 
21,690.03 
บาท 

บ. โชคไพบูลย์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 
21,690.03 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
24/2565 ลงวันที่  
15 ก.พ..2565 

16 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 

 จ.พังงา วันที่ 23-24 ก.พ.
2565 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายประยูร  
ขวัญอ่อน 9,000 
บาท 

นายประยูร  
ขวัญอ่อน 9,000 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
25/2565 ลงวันที่  

15 ก.พ.2565 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2565 

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  น้ าดื่ม 

630 630 เฉพาะเจาะจง บ.น้ าดื่ม เอชทูโอ 

จ ากัด  630 บาท 

บ.น้ าดื่ม เอชทูโอ 

จ ากัด  630 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 ลงวันที่ 15
ก.พ. 2565 

18 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ  หมึกกล้วย,กระดอง
,หมึกสาย จ.ภูเก็ต 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน  อิน
ตัน  3,000 บาท 

นายหัสดิน  อินตัน  
3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
23/2565 ลงวันที่  
17 ก.พ. 2565 

19 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ  หมึกกล้วย,กระดอง
,หมึกสาย จ.พังงา 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน  อิน
ตัน  3,000 บาท 

นายหัสดิน  อินตัน  
3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
24/2565 ลงวันที่  
17 ก.พ. 2565 

20 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 1 
รายการ 

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง บริษัท กี่หิ้นการ
ไฟฟ้าภูเก็ต จ ากัด   
3,745 บาท 

บริษัท กีห่ิ้นการไฟฟ้า
ภูเก็ต จ ากัด   
3,745 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
25/2565 ลงวันที่  
17 ก.พ. 2565 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  จ้างเหมาตรวจเช็คประจ าปีแพ
ช่วยชีวิตในเรือส ารวจประมง4 

34,207.90 34,207.90 เฉพาะเจาะจง หจก. ธนวัฒน์ 
เอ็นจิเนียริ่ง ภูเก็ต 
34,207.90 
บาท 

หจก. ธนวัฒน์ เอ็นจิ
เนียริ่ง ภูเก็ต 
34,207.90 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
26/2565 ลงวันที่  
18 ก.พ. 2565 

22 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

จ านวน 4 รายการ น้ ามันเครื่อง 

น้ ามันเบรก,ไส้กรองเครื่อง,กรอง
โซล่า 

1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร  จ ากัด 
1,080 บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร  
จ ากัด 1,080 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
26/2565 ลงวันที่  
21 ก.พ. 2565 

23 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 
รายการ แกลลอน,น้ ากลั่น, ขวด
พลาสติก ฯลฯ 

41,200.35 41,200.35 เฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 

41,200.35 
บาท 

บ.ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 

41,200.35 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
28/2565 ลงวันที่  

22 ก.พ.2565 

24 น้ าจืด รถ6 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 
27/2565 ลงวันที่  

23 ก.พ.2565 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  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 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
28/2565 ลงวันที่  

23 ก.พ.2565 

26 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 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
29/2565 ลงวันที่  

23 ก.พ.2565 

27 วัสดุการเกษตร น้ าแข็งส าหรับ
แช่ดองสัตว์น้ า จ านวน 30 ซอง 

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

หจก.โรงน้ าแข็งสาม
กอง 2,850 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
30/2565 ลงวันที่  

23 ก.พ.2565 

 

 

 

 

 


