
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มิถุนายน 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 เม.ย.2565-30 มิ.ย.2565) 
งวดที่ 2 เดือน พ.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 
21/2565 ลงวันที่ 
18 เม.ย. 2565 

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 เม.ย.2565-30 มิ.ย.2565) 
งวดที่ 2 เดือน พ.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 
22/2565 ลงวันที ่
 18 เม.ย. 2565 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 เม.ย.2565-30 มิ.ย.2565) 
งวดที่ 2 เดือน พ.ค. 2565 

 

8,500 8.500 เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย  
ยมนา 8,500 
บาท 

นายชาญชัย  ยมนา 
8,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
23/2565 ลงวันที่ 
18 เม.ย. 2565 

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 เม.ย.2565-30 ก.ย.2565) 
งวดที่ 2 เดือน พ.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 
3/2565 ลงวันที่ 
18 เม.ย. 2565 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มิถุนายน 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 เม.ย.2565-30 ก.ย.2565) 
งวดที่ 2 เดือน พ.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 
4/2565 ลงวันที่ 
18 เม.ย. 2565 

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

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

15,502.20 15,502.20 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 น้ ามันเครื่อง 2 tใหญ ่จ านวน 2 
กป. ไดนามิค 2 กป. ซินเทค 2 
กป. 

994 994 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร  จ ากัด 994 
บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร  
จ ากัด 994 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
50/2565 ลงวันที่ 
5 พ.ค. 2565  

8 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,996 2,996 เฉพาะเจาะจง บ.เอส ดี ภูเก็ต 
2,996 บาท 

บ.เอส ดี ภูเก็ต 
2,996 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท..ภูเก็ต 
51/2565 ลงวันที่ 
6 พ.ค. 2565 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  จ้างเหมารถยนต์ อ.เกาะยาว จ.
พังงา  

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 

24/2565 ลงวันที ่
12 พ.ค.2565 

10 วัสดุการเกษตร จ านวน 11 
รายการ จ.ภูเก็ต 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน  อิน
ตัน  10,000 
บาท 

นายหัสดิน  อินตัน  
10,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

46/2565 ลงวันที ่
12 พ.ค.2565 

11 วัสดุการเกษตร จ านวน 11 
รายการ จ.พังงา 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน  อิน
ตัน  10,000 
บาท 

นายหัสดิน  อินตัน  
10,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 

45/2565 ลงวันที ่
12 พ.ค.2565 

12 วัสดุส านักงาน ซองขยายข้าง 

ไฮเตอร์ ถุงมือ 
2,430 2,430 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ 

สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 

2,430 บาท 

บ.เกียรติสินธุ สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด 

2,430 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท..ภูเก็ต 

52/2565 ลงวันที ่
19 พ.ค. 2565 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มิถุนายน 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 กล่องล้อเลื่อน  
ขนาด 145 ลิตร จ านวน 4 ใบ 

2,460 2,460 เฉพาะเจาะจง บ.ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 2,460 
บาท 

บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด 
2,460 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท..ภูเก็ต 

56/2565 ลงวันที ่
19 พ.ค. 2565  

14 จ้างเหมาซ่อมเครื่องชั่ง
อิเลคทรอนิคส์ จ านวน 1 งาน 

8,121 8,121 เฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 

8,121 บาท 

บ.ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 

8,121 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
47/2565 ลงวันที่  
19 พ.ค. 2565 

15 วัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน 
13 รายการ 

3,432 3,432 เฉพาะเจาะจง บ.ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 3,432 
บาท 

บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด 
3,432 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
53/2565 ลงวันที่  
20 พ.ค. 2565 

16 จ้างเหมา ซ่อม
เครื่องปรับอากาศ ห้อง ผอ. 

909.50 909.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์  
909.50 บาท 

ร้าน บางกอกแอร์  
909.50 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
25/2565 ลงวันที่  
20 พ.ค. 2565 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ราง
โทรศัพท์ หลอดไฟled 

3,096.62 6,096.62 เฉพาะเจาะจง บ.กี่หิ้น การไฟฟ้า
ภูเก็ต 3,096.62 
บาท 

บ.กี่หิ้น การไฟฟ้า
ภูเก็ต 3,096.62 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
54/2565 ลงวันที่  
20 พ.ค. 2565 

18 วัสดุการเกษตร ,วัสดุก่อสร้าง 
จ านวน 8 รายการ จอบ คราด 
ด้ามพลัว ไม้กวาด ถุงมือ 

1,480 1,480 เฉพาะเจาะจง บ.ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 1,480 
บาท 

บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด 
1,480 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
55/2565 ลงวันที่  

20 พ.ค. 65 

19 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 
รายการ 

762 762 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 

762 บาท 

บ.เกียรติสินธุ สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด 

762 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
57/2565 ลงวันที่  

20 พ.ค. 65 

20 วัสดุส านักงาน,วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จ านวน 10 รายการ 

2,212 2,212 เฉพาะเจาะจง บ.ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 2,212 
บาท 

บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด 
2,212 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
58/2565 ลงวันที่  

20พ.ค. 2565 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  วัสดุการเกษตร จ านวน 1 ม้วน 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ้งเฉี้ยง  
21,000 บาท 

ร้าน เอ้งเฉี้ยง  
21,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
49/2565 ลงวันที่  

20พ.ค. 2565 

22 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ห้องควบคุมเรือประมง4 จ านวน 
1 งาน 

12,840 12,840 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์ 
12,840 บาท 

ร้าน บางกอกแอร์ 
12,840 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
51/2565 ลงวันที่  
23 พ.ค. 2565 

23 จ้างเหมาซ่อมไดชาร์จเครื่อง
ไฟฟ้าเรือป.4 

23,112 23,112 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ธนวัฒน์ เอ็นจิ
เนียริ่ง ภูเก็ต 
23,112 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
ภูเก็ต 23,112 บาท 

.เสนอรายละเอียดถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
50/2565 ลงวันที่  
23 พ.ค. 2565 

24 จัดซ่อมตู้แช่เร่งด่วน 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช่างหนุ่ม
เซอร์วิส 
4,200 บาท 

ร้าน ช่างหนุ่มเซอร์วิส 
4,200 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ข้อ 79 วรรคสอง 

 วันที่ 24 พ.ค.
2565 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  จ้างเหมาเครื่องปรับอากาศ ห้อง
ประชุม จ านวน 9 รายการ 

15,515 15,515 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์ 
15,515 บาท 

ร้าน บางกอกแอร์ 
15,515 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท. ภูเก็ต 
52/2565 ลงวันที่  
25 พ.ค. 2565 

26 วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุ
คอมพิวเตอร์ Battery + ถุงเย็น 

1,336 1,336 เฉพาะเจาะจง บ.ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 1,336 
บาท 

บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด 
1,336 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
59/2565 ลงวันที่  
26 พ.ค. 2565 

27 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กษ-
6582 ภก. จ านวน 16 
รายการ 

7,994.31 7,994.31 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า 
จ ากัด 7,994.31 
บาท 

บ.โตโยต้าเพิร์ล ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า 
จ ากัด 7,994.31 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
53/2565 ลงวันที่  
26 พ.ค. 2565 

28 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 
รายการ 

1,395 1,395 เฉพาะเจาะจง บ.น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด  1,395 
บาท 

บ.น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด  1,395 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

 

ว.119  ลงวันที่ 30 
พ.ค.2565 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 1 รายการ น้ ายารักษา
หม้อน้ า 

750 750 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร  จ ากัด 750 
บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร  
จ ากัด 750 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท..ภูเก็ต 
60/2565 ลงวันที่  

30 พ.ค.2565 

 

 

 

 


