
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 พฤศจิกายน 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 ต.ค.2565-31 ธ.ค.2565) 
งวดที่ 1 เดือน ต.ค. 2565 

 

9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
9,500 บาท 

นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
9,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
1/2566 ลงวันที่ 
26 ต.ค. 2565 

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2565-31 ธ.ค.2565) 
งวดที่ 1 เดือน ต.ค. 2565 

 

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายศิริศักดิ์ 
สุขมอญ 
8,500 บาท 

นายศิริศักดิ์ 
สุขมอญ 
8,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพท..ภูเก็ต 
2/2566 ลงวันที่ 
26 ต.ค. 2565 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ต.ค.2565-31 ธ..ค.2565) 
งวดที่ 1 เดือน ต.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 
3/2566 ลงวันที่ 
26 ต.ค. 2565 

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2565-31 ธ.ค.2565) 
งวดที่ 1 เดือน ต.ค. 2565 
 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ 
ดับเบ้ิล ออฟฟิศ 
โซลูชั่น จ ากัด 
5,000 บาท 

บริษัท เอ เอ ดับเบิ้ล 
ออฟฟิศ โซลูชั่น 
จ ากัด 5,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เช่า ศพท..ภูเก็ต 
1/2566 ลงวันที่ 
26 ต.ค. 2565 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

( 1 ต.ค.2565-31 ธ.ค.2565) 
เป็นต้นไปไม่เกิน 50,000 บาท 
(งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม.2565) 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด (ไม่เกิน 
50,000 บาท) 
 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด (ไม่เกิน 
50,000 บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

กษ 0518.13/พ1 
ลงวันที่ 27 ก.ย. 

2565 

6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 2 รายการ   

1,005 1,005 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด 1,005 
บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด 1,005 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

1/2566 ลงวันที ่
21 ต.ค. 2566 

7 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ  

4,793.60 4,793.60 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.เอ็ม.เทรด
ดิ้ง 4,793.60 
บาท 

ร้าน เค.เอ็ม.เทรดดิ้ง 
4,793.60 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท..ภูเก็ต 

2/2566 ลงวันที ่
21 ต.ค. 2565 

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวล จ านวน 3 ชุด 

133,200 133,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน เน็ตเวอร์ค 
คอมพิวเตอร์ 
133,200 บาท 

ร้าน เน็ตเวอร์ค 
คอมพิวเตอร์ 
133,200 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 

 1/2566 ลงวันที่ 
25 ต.ค.2565 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์และ
เครื่องสแกนเนอร์ จ านวน 1 ชุด 

30,750 30,750 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัส 
คอมพิวเตอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 
จ ากัด 30,750 
บาท 

บริษัท บัส 
คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส จ ากัด 
30,750 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 

 2/2566 ลงวันที่ 
25 ต.ค.2565 

10 วัสดุการเกษตร  จ านวน 4 
รายการ ปลาทู,ลัง,สีกุนปั่ง,ปลา
แข็งไก่ (จ.พังงา) 

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

4,950 บาท 
นายหัสดิน อินตัน 

4,950 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 

 4/2566 ลงวันที่ 
27 ต.ค.2565 

11 วัสดุการเกษตร  จ านวน 2 
รายการ ปลาโอลาย ,ปลาสีกุน
ตาโต (จ.ภูเก็ต) 

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

4,950 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 

4,950 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 

 5/2566 ลงวันที่ 
27 ต.ค.2565 

12 วัสดุการเกษตร  จ านวน 5 
รายการ ปลาโอลาย ,ทูแขก,ปลา
หลังเขียว,กุแลกล้วย,ข้างเหลือง 
(จ.พังงา) 

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

4,950 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 

4,950 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

6/2566 ลงวันที ่
28 ต.ค.2565 



 

 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุการเกษตร  จ านวน 8 
รายการ ปลาลัง,สีกุนบั้ง,ทูแขก
ครีบยาว,แข็งไก่,โอด าฯลฯ จ.
ภูเก็ต 

4,995 4,995 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

4,995 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 

4,995 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
7/2566 ลงวันที่  
28 ต.ค.2565 

14 วัสดุการเกษตร  จ านวน 2 
รายการ ปลาโอด า,ปลาสีกุน
ตาโต (จ.พังงา) 

4,960 4,960 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

4,960 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 

4,960 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
8/2566 ลงวันที่  
31 ต.ค.2565 

 


