
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่3 ตุลาคม 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 3 เดือน ก.ย. 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 3 เดือน ก.ย. 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 6 เดือน ก.ย. 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 6 เดือน ก.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 กันยายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่3 ตุลาคม 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 6 เดือน ก.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 กันยายน 2565) 

13,100.20 13,100.20 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 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ หมึกกล้วย,หมึก
กระดอง,หมึกสาย จ.ภูเก็ต 

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

นายหัสดิน  อินตัน  
3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซ้ือ ศพท. ภูเก็ต 
81/2565 ลงวันที่ 
1 ก.ย. 2565  

8 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ หมึกกล้วย,หมึก
กระดอง,หมึกสาย จ.พังงา 

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

นายหัสดิน  อินตัน  
3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
82/2565 ลงวันที่ 
1 ก.ย. 2565 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่3 ตุลาคม 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 7 
รายการ คลิปด า,ปากกาเจล,
ใบมีด,คัตเตอร์,ไม้บรรทัดเหล็ก 
ฯลฯ  

2,655 2,655 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติสินธุ์ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 2,655 
บาท  

บริษัท เกียรติสินธุ์ 
สเตชั่นเนอรี่ จ ากัด 
2,655 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 
83/2565 ลงวันที่ 

1 ก.ย. 2565 

10 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 

เกาะปู,เกาะจ า จ.กระบี่ วันที่ 4-
6 กย. 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายเรืองเดช 
คล่องดี 4,500 
บาท 

นายเรืองเดช คล่องดี 
4,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

36/2565 ลงวันที ่
2 ก.ย.2565 

11 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 

ท่าเรือนาทุ่ง ต.เกาะกลาง จ.
กระบี่ วันที่ 5-6 กย. 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายส าเริง คล่องดี 
4,500 บาท 

นายส าเริง คล่องดี 
4,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

40/2565 ลงวันที ่
2 ก.ย.2565 

12 วัสดุส านักงาน  จ านวน 2 
รายการ ปากกาแจลลูกลอย์,
ปากกาควอนตั้น 

360 360 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติสินธุ์ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 360 บาท 

บริษัท เกียรติสินธุ์ 
สเตชั่นเนอรี่ จ ากัด 
360 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

86/2565 ลงวันที ่
2 ก.ย.2565 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ม-3708 
ภก. หลอดไฟหรี หน้าซ้าย-ขวา 
หลอดไฟถอย 

401.25 401.25 เฉพาะเจาะจง หจก.พรพิชัย การ
ช่าง 401.25 
บาท 

หจก.พรพิชัย การช่าง 
401.25 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 

37/2565 ลงวันที ่
5 ก.ย. 2565 

14 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว 
ท่าเรือตะเสะ ต.ตะเสะอ.หาด
ส าราญ จ.ตรัง วันที่ 13-16 
ก.ย65 

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 

72/2565 ลงวันที ่
5 ก.ย 2565 

15 แบตเตอรี่ รถยนต์ กษ-6582 
ภก.จ านวน 1 รายการ 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพบูลย์
แบตเตอรี่ จ ากัด 

3,500 บาท 

บริษัท ไพบูลย์
แบตเตอรี่ จ ากัด 

3,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 

84/2565 ลงวันที ่
6 ก.ย.2565  

16 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 
รายการ ชุดฝาครอบหลอด  

25,016.60 25,016.60 เฉพาะเจาะจง บ.เพอร์กินเอล
เมอร์ จ ากัด 
25,016.60 
บาท 

บ.เพอร์กินเอลเมอร์ 
จ ากัด 25,016.60 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 

73/2565 ลงวันที ่
6 ก.ย. 2565 

แบบ สขร. 1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 
 -Resolution 1600X900 
 -contvast ratio 1000:1 

3,350 3,350 เฉพาะเจาะจง ร้าน Network 
computer 
3,350 บาท 

ร้าน Network 
computer 
3,350 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 

41/2565 ลงวันที ่
7 ก.ย 2565 

18 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์  จ านวน 
6 รายการ  กษ-6582 ภก. 
เปลี่ยนแผ่นคลัชท์,ลูกปืนคลัช,
จานคลัช,ผ้าคลัชท์ 

13,273.89 13,273.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท. โตโยต้า
เพิร์ล  จ ากัด
13,273.89 
บาท 

บริษัท. โตโยต้าเพิร์ล  
จ ากัด13,273.89 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
74/2565 ลงวันที่  

7 ก.ย. 2565 

19 วัสดุส านักงาน จ านวน 5
รายการ น้ าดื่ม 

750 750 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 750 
บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 750 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 ลงวันที่  
8 ก.ย.2565 

20 จ้างเหมาซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ห้องธุรการ (บ่อ
ดาน) 2 รายการ 

950 950 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีเอ็มคอม
เซอร์วิส 950 
บาท 

ร้าน ทีเอ็มคอม
เซอร์วิส 950 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท. ภูเก็ต 

43/2565 ลงวันที่ 
9 ก.ย. 2565 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 10 
รายการ 

2,570 2,570 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 2,570 
บาท 

บ.เกียรติสินธุ สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด 2,570 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
42/2565 ลงวันที่  
12 ก.ย. 2565 

22 วัสดุส านักงาน จ านวน ....
รายการ  

6,591 6,591 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 6,591 
บาท 

บ.เกียรติสินธุ สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด 6,591 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
75/2565 ลงวันที่  
13 ก.ย. 2565 

23 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว บ้าน
เสียมไหม ต.เกาะสุกร อ.ปะ
เหลียน จ.ตรัง วันที่ 20-22 
ก.ย. 

13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ 
สองหลง 
13,500 บาท 

นายสมเกียรติ สอง
หลง 13,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
76/2565 ลงวันที่  
15 ก.ย. 2565 

24 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 1 รายการ น้ ามันเครื่อง 

2T    3 กระป๋อง 

360 360 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร  จ ากัด  360 
บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร  
จ ากัด  360 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
87/2565 ลงวันที่  
16 ก.ย. 2565 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 
18 รายการ ถุงขยะ,มีด,ทิชชู, 
ที่โกยผง,พรมเช็ดเท้า 

4,932 4,932 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จ ากัด 4,932 
บาท 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 4,932 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท. ภูเก็ต 
88/2565 ลงวันที่  
16 ก.ย. 2565 

26 วัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร 

ชุดกันเปือน,จานเอ็น,ถุงมือฯลฯ 
2,124 2,124 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์

ชีป จ ากัด 2,124 
บาท 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 2,124 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
89/2565 ลงวันที่  
16 ก.ย. 2565 

27 จ้างเหมาแผ่นป้ายไวนิล จ านวน 
3 แผ่น 

3,450 3,450 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไซน์ มาร์ท วี 
ชายช์แอนด์ ซัพ
พลาย 3,450 
บาท 

ร้าน ไซน์ มาร์ท วี 
ชายช์แอนด์ ซัพพลาย 
3,450 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท. ภูเก็ต 
45/2565 ลงวันที่  
16 ก.ย. 2565 

28 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 
รายการ เครื่องคิดเลข กาว 
น้ ายา (บ่อดาน) 

2,117 2,117 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา 
สเตชั่นเนอรี่ 
2,117 บาท 

บริษัท อัษรา สเตชั่น
เนอรี่ 2,117 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
91/2565 ลงวันที่  
16 ก.ย. 2565 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29  วัสดุส านักงาน จ านวน 2 
รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร
,ปากกา (บ่อดาน) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัษรา 
สเตชั่นเนอรี่ 
3,000 บาท 

บริษัท อัษรา สเตชั่น
เนอรี่ 3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
92/2565 ลงวันที่  
16 ก.ย. 2565 

30 วัสดุการเกษตร จ านวน 11 
รายการ ปลาทู ,ปลาลัง,สีกุล 
ฯลฯ จ.ภูเก็ต 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง  นายหัสดิน  อิน
ตัน  15,000 
บาท 

นายหัสดิน  อินตัน  
15,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
77/2565 ลงวันที่  
19 ก.ย. 2565 

31 วัสดุการเกษตร จ านวน 11 
รายการ ปลาทู ,ปลาลัง,สีกุล 
ฯลฯ จ.พังงา 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน  อิน
ตัน  15,000 
บาท 

นายหัสดิน  อินตัน  
15,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท. ภูเก็ต 
78/2565 ลงวันที่  
19 ก.ย. 2565 

31 จ้างเหมาพิมพ์สติกเกอร์ 
จ านวน 1 รายการ 

30,334.50 30,334.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊ก แอด 
ภูเก็ต จ ากัด 
30,334.50 
บาท 

บริษัท บิ๊ก แอด ภูเก็ต 
จ ากัด 30,334.50 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
79/2565 ลงวันที่  

20 ก.ย. 2565 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

32  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ 

13,910 13,910 เฉพาะเจาะจง บริษัท กวงหลีอ็
อกซิเย่น จ ากัด 
13,910 บาท 

บริษัท กวงหลีอ็อกซิ
เย่น จ ากัด 13,910 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
80/2565 ลงวันที่  
21 ก.ย. 2565 

33 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว เกาะปู 
เกาะจ า ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือ
คลอง จ.กระบี่ วันที่ 28-28 
ก.ย. 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายวีระพงศ์ 
สุภาพ  3,000 
บาท 

นายวีระพงศ์ สุภาพ  
3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท. ภูเก็ต 
44/2565 ลงวันที่  
22 ก.ย. 2565 

34 วัสดุส านักงาน,วัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 17 รายการ 

4,896 4,896 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 4,896 
บาท 

บ.เกียรติสินธุ สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด 4,896 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
90/2565 ลงวันที่  
22 ก.ย. 2565 

35 จ้างเหมาจัดท ารายงาน จ านวน 
1 รายการ 

412.79  412.79 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปราณี 
เซอร์วิส 412.79 
บาท 

ร้าน ปราณี เซอร์วิส 
412.79 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
46/2565 ลงวันที่  
22 ก.ย. 2565 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

36  วัสดุส านักงาน จ านวน 37 
รายการ ถ่าน,ปากกา,แฟ้ม,ไม้
บรรทัด,คลิป ฯลฯ  

3,667.83 3,667.83 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ 
สเตชั่นเนอรี่ 
จ ากัด 3,667.83 
บาท 

บ.เกียรติสินธุ สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด 
3,667.83 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
93/2565 ลงวันที่  
23 ก.ย. 2565 

37 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 
รายการ 

1,316.55 1,316.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 
1,316.55 บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 1,316.55 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ว.119 ลงวันที่  
26 ก.ย.2565 

38 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 

ประตูไม้อัดสัก บานหน้าต่าง,
แผ่นฝ้า,ลวดขาว,ทีแมน,ทีซอย
อลูมิเนียม 

4,820 4,820 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติธัช
นนท์ จ ากัด 
4,820 บาท 

บริษัท กิตติธัชนนท์ 
จ ากัด 4,820 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
94/2565 ลงวันที่  
27 ก.ย. 2565 

39 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 

เหล็กฉาก,บานพับ,ใบตัด,ลูกปิด,
กลอน,ทีบาร์ 

4,808.28 4,808.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกลักษณ์
เสรี จ ากัด 
4,808.28 บาท 

บริษัท เอกลักษณ์เสรี 
จ ากัด 4,808.28 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท..ภูเก็ต 
95/2565 ลงวันที่  
27 ก.ย. 2565 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

40  จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสง 4,895 4,895 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านฟิล์ม 
ภูเก็ต 4,895 
บาท 

ร้าน บ้านฟิล์ม ภูเก็ต 
4,895 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
47/2565 ลงวันที่  
27 ก.ย. 2565 

 


