
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 สิงหาคม 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 
29/2565 ลงวันที่ 

5 ก.ค. 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 
30/2565 ลงวันที ่

 5 ก.ค. 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 ก.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 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 สิงหาคม 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 ก.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 กรกฎาคม 2565) 

8,782.20 8,782.20 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 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จ านวน 1 
รายการ ขนาด 130x90 ซม. 

617 617 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี พี บุคส์ 
แอนด์ คอม 617 
บาท 

บริษัท พี พี บุคส์ 
แอนด์ คอม 617 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท. ภูเก็ต 
28/2565 ลงวันที่ 
1 ก.ค. 2565  

8 วัสดุส านักงาน  จ านวน 1 
รายการ ผ้าออแกนซ่า สีขาว 1 
ม้วน ,สีเหลือง 1 ม้วน 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ์ 
สเตชั่น เนอร์รี่ 
จ ากัด 3,000 
บาท 

บ.เกียรติสินธุ์ สเตชั่น 
เนอร์รี่ จ ากัด 3,000 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

73/2565 ลงวันที ่
1 ก.ค.2565 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 4 
รายการ โคมไฟ LED หลอด 
LED  

2,497.94 2,497.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท กี่หิ้นการ
ไฟฟ้าภูเก็ต จ ากัด  
2,497.94 บาท 

บริษัท กี่หิ้นการไฟฟ้า
ภูเก็ต จ ากัด  
2,497.94 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

70/2565 ลงวันที ่
4 ก.ค.2565 

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

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

 3,000 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 

 3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 

71/2565 ลงวันที ่
5 ก.ค.2565 

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

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

 3,000 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 

 3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

72/2565 ลงวันที ่
5 ก.ค.2565 

12 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  
  ชุดช าระหัวขาว 1 ชุด 

218 218 เฉพาะเจาะจง บ.บ่อแร การค้า 
จ ากัด 

218 บาท 

บ.บ่อแร การค้า จ ากัด 

218 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 

74/2565 ลงวันที ่
5 ก.ค.2565 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จ านวน 1 
รายการ ขนาด 300x 200 
ซม. 

1,861.80 1,861.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี พี บุคส์ 
แอนด์ คอม 
1,861.80 บาท 

บริษัท พี พี บุคส์ 
แอนด์ คอม 
1,861.80 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 

32/2565 ลงวันที ่
6 ก.ค. 2565 

14 วัสดุส านักงาน กระดาษ A4 
จ านวน 40 รีม 

4,320 4,320 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ็ม เทรด
ดิ้ง 4,320 บาท 

ร้าน เค เอ็ม เทรดดิ้ง 
4,320 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท..ภูเก็ต 

75/2565 ลงวันที ่
6 ก.ค.2565  

15 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว บ.
เสียมไหม ต.เกาะสุกร อ.ปะ
เหลียน จ.ตรัง วันที่ 18-22 
ก.ค.65 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ 
สองหลง 
18,000 บาท 

นายสมเกียรติ สอง
หลง 18,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
61/2565 ลงวันที่  

8 ก.ค. 2565 

16 จ้างเหมา กระจกบังลมหลัง 

 จ านวน 3 รายการ กระจก,ยาง
ขอบกระจกบังลมหลัง 

4,012.50 4,012.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
พรพิชัยการช่าง 

 4,012.50 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
พรพิชัยการช่าง 

 4,012.50 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
31/2565 ลงวันที่  
21 ก.ค. 2565 

แบบ สขร. 1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 สิงหาคม 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 

1,420 1,420 เฉพาะเจาะจง บ. เอช ทู โอ 
จ ากัด 1,420 
บาท 

บ. เอช ทู โอ จ ากัด 
1,420 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

 

ว.119  ลงวันที่  
22 ก.ค.2565 

 

18 จ้างเหมา ซ่อมแอร์ ห้องธุรการ
1 จ านวน 3 รายการ แม็ก
เนติก,สายขั้วหลักคอม ,
ค่าบริการ 

2,568 2,568 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกแอร์ 
2,568 บาท 

ร้าน บางกอกแอร์ 
2,568 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท. ภูเก็ต 
33/2565 ลงวันที่  
27 ก.ค. 2565 

19 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

 ห้องธุรการ (บ่อดาน) 
2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย ภักดี 

2,000 บาท 

นายสุรชัย ภักดี 
2,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
34/2565 ลงวันที่  
27 ก.ค. 2565 

 


