
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กรกฎาคม 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 ก.ค.2565-30 ก.ย.2565) 
งวดที่ 1 เดือน ก.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 ก.ค.2565-30 ก.ย.2565) 
งวดที่ 1 เดือน ก.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 ก.ย.2565) 
งวดที่ 4 เดือน ก.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 4 เดือน มิ.ย. 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 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กรกฎาคมคม 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 4 เดือน มิ.ย. 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 มิถุนายน 2565) 

10,547.10 10,547.10 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 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จ านวน 1 รายการ แบตเตอรี่ 
 บ่อดาน 

3,310 3,310 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง 
 3,310 บาท 

ร้านเอ็มการยาง 
 3,310 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
61/2565 ลงวันที่ 
1 มิ.ย. 2565  

8 วัสดุส านักงาน ผ้าแพร 420 420 เฉพาะเจาะจง ร้าน โชคเจริญ 
420 บาท 

ร้าน โชคเจริญ 
420 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ข้อ 79 วรรคสอง           
ลงวันที่ 6 มิ.ย. 
2565 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  ค่าระวางขนส่ง  2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขนส่ง.
จ ากัด  2,000 
บาท 

บริษัท ขนส่ง.จ ากัด  
2,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ข้อ 79 วรรคสอง           
ลงวันที่ 6 มิ.ย. 

2565 

10 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 
 จ านวน 2 รายการ 
motherboard notebook 
 

7,690 7,690 เฉพาะเจาะจง ร้าน network 
Computer  
 7,690 บาท 

ร้าน network 
Computer  
 7,690 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

55/2565 ลงวันที ่
8 มิ.ย.2565 

11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 1 รายการ V-120 (บ่อ
ดาน) 

440 440 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร  จ ากัด 440 
บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร  
จ ากัด 440 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

62/2565 ลงวันที ่
9 มิ.ย.2565 

12 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กล-5289
ภก. จ านวน 6 รายการ  

3,116.80 3,116.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพริ์ล ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า 
3,116.80 บาท 

บริษัท โตโยต้าเพริ์ล ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า 
3,116.80 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 

26/2565 ลงวันที ่
10 มิ.ย.2565 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 
รายการ  กระเบื้องลอนคู่ สกรู 
 ตะขอ 

3,090 3,090 เฉพาะเจาะจง บ.บ่อแร การค้า 
จ ากัด 

3,090 บาท 

บ.บ่อแร การค้า 
จ ากัด 

3,090 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท..ภูเก็ต 

63/2565 ลงวันที ่
10 มิ.ย. 2565 

14 วัสดุส านักงาน น้ าดื่ม 

จ านวน 5 รายการ 
450 450 เฉพาะเจาะจง บ. เอช ทู โอ 

จ ากัด 450 บาท 
บ. เอช ทู โอ จ ากัด 
450 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119  ลงวันที่  
13 มิ.ย.2565  

15 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว  วันที่ 
21-23 มิ.ย บ.คลองโตม ต.
เกาะลันตา จ.กระบี่ 

13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง นาย ไชยา  รายา
สาตร์  13,500 
บาท 

นาย ไชยา  รายา
สาตร์  13,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
56/2565 ลงวันที่  
13 มิ.ย. 2565 

16 จ้างเหมาบริการนับแยกชนิด
ตัวอย่าง 

33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง นางสาว รอฮานี 
กาโฮง  33,000 
บาท 

นางสาว รอฮานี กา
โฮง  33,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
57/2565 ลงวันที่  
13 มิ.ย. 2565 

แบบ สขร. 1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 วัสดุคอมพิวเตอร์+วัสดุ
ส านักงาน Harddisk,กระดาษ 

10,800 10,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน network 
Computer  
 10,800 บาท 

ร้าน network 
Computer  
 1,800 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
58/2565 ลงวันที่  
15 มิ.ย. 2565 

 
 

18 วัสดุการเกษตร จ านวน 11 
รายการ จ.พังงา 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

 15,000 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 

 15,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
59/2565 ลงวันที่  
16 มิ.ย. 2565 

19 วัสดุการเกษตร จ านวน 11 
รายการ จ.ภูเก็ต 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

 15,000 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 

 15,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
60/2565 ลงวันที่  
16 มิ.ย. 2565 

20 น้ าจืด รถ6 ล้อ 9,000 ลิตร  
 จ านวน 2 คัน 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา  สุด
แสง 1,600 บาท 

นายบุญมา  สุดแสง 
1,600 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
64/2565 ลงวันที่  
20 มิ.ย. 2565 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  น้ าแข็งส าหรับแช่ดองสัตว์น้ า 

 จ านวน 15 ซอง 
1,425 1,425 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ าแข็ง

สามกอง 1,425 
บาท 

หจก.โรงน้ าแข็งสาม
กอง 1,425 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
65/2565 ลงวันที่  
20 มิ.ย. 2565 

22 แก๊สหุงต้ม 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 
66/2565 ลงวันที่  
20 มิ.ย. 2565 

23 น้ าดื่ม บรรจุถังสีฟ้า ขนาด 
19.8 ลิตร จ านวน 30 ถัง 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ พิมาน 

 1,200 บาท 
นายสมยศ พิมาน 

 1,200 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 
67/2565 ลงวันที่  
20 มิ.ย. 2565 

24 มือเร่ง+ สาย,สายสะพาย หัวใส่
ใบมีด 

660 660 เฉพาะเจาะจง ร้าน มนิตย์ 
สามารถ 660 
บาท 

ร้าน มนิตย์ สามารถ 
660 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
27/2565 ลงวันที่  

20 มิ.ย. 65 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  วัสดุการเกษตร จ านวน 5 
รายการ ปลาลัง,สีกุน,หางแข็ง, 
โอลาย,โอด า 

3,820 3,820 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

 3,820 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 

 3,820 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
68/2565 ลงวันที่  

22 มิ.ย. 65 

26 วัสดุก่อสร้าง เชนไดร้ท-15 ลติร 
จ านวน 1 ถัง 

1,979.50 1,979.50 เฉพาะเจาะจง บ.ภูเก็ตโรงไม้
ตะกั่วป่า จ ากัด 

 1,979.50 บาท 

บ.ภูเก็ตโรงไม้ตะกั่วป่า 
จ ากัด 

 1,979.50 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
69/2565 ลงวันที่  
27 มิ.ย. 2565 

 

 

 

 

 

 


