
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ธันวาคม 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 2 เดือน พ.ย. 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 2 เดือน พ.ย. 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 2 เดือน พ.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 
3/2566 ลงวันที่ 
26 ต.ค. 2565 

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ต.ค.2565-31 ธ.ค.2565) 
งวดที่ 2 เดือน พ.ย. 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 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1  ธันวาคม 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 2 เดือน พ.ย.2565) 

18,204.70 18,204.70 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 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 
รายการ 

850 850 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 850 
บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 850 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119 ลงวันที่  
    9 พ.ย.2565 

7 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10 
รายการ กระเบื่องลอนคู่,ประตู
อัดสัก,แผ่นยิปซัม,บานพับ,ฉาก,
ปูนซีเมนต์,เหล็ก 

5,560 5,560 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติธัช
นนท์ จ ากัด 
5,560 บาท 

บริษัท กิตติธัชนนท์ 
จ ากัด 5,560 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท..ภูเก็ต 

3/2566 ลงวันที ่
9 ก.ย. 2565 

8 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 
เฌอร่า,ไม้ ตะปู ฯลฯ 

8,465 8,465 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติธัช
นนท์ จ ากัด 
8,465 บาท 

บริษัท กิตติธัชนนท์ 
จ ากัด 8,465 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 

 4/2566 ลงวันที่ 
14 พ.ย.2565 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 
19 รายการ วิกซอล,ซันไลต์,มา
จิกคลีน,เฟสต้า,ถุงมือ,ถุงขยะ  

9,407 9,407 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จ ากัด 9,407 
บาท 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 9,407 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 

 5/2566 ลงวันที่ 
15 พ.ย.2565 

10 จ้างเหมาท าโครงยึดปากถุง 
Neuston nel จ านวน 1 
รายการ 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย รัตน
ดิลก ณ.ภูเก็ต 
4,500 บาท 

นายเอกชัย รัตนดิลก 
ณ.ภูเก็ต 4,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท. ภูเก็ต 

 1/2566 ลงวันที่ 
16 พ.ย.2565 

11 วัสดุส านักงาน , วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จ านวน 18 รายการ 

4,655 4,655 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์
ชีป จ ากัด 4,655 
บาท 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป 
จ ากัด 4,655 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 

 3/2566 ลงวันที่ 
17 พ.ย.2565 

12 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 

ไม้อัดยาง,ตะปู 
5,965.25 5,965.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ต

โรงไม้ตะกั่วป่า 
จ ากัด 5,965.25 
บาท 

บริษัท ภูเก็ตโรงไม้
ตะกั่วป่า จ ากัด 
5,965.25 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 
6/2566 ลงวันที่  
18 พ.ย. 2565 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1  ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุงานบ้านงานครัว น้ าดื่ม
บรรจุถังสีฟ้า จ านวน 40 ถัง 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ พิมาน 

 1,800 บาท 

นายสมยศ พิมาน 

 1,800 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

9/2566 ลงวันที ่
22 พ.ย.2565 

14 วัสดุงานบ้านงานครัง แก๊สหุง
ต้ม  15 ก.ก จ านวน 2 ถัง 

1,010 1,010 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย ญาณ
ไพศาล 1,010 
บาท 

นายกิตติชัย ญาณ
ไพศาล 1,010 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

10/2566 ลงวันที ่
22 พ.ย.2565 

15 วัสดุการเกษตร น้ าแข็งส าหรับ
ใช่แช่ดองสัตว์น้ า จ านวน 30 
ซอง 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ าแข็ง
สามกอง 3,000 
บาท 

หจก.โรงน้ าแข็งสาม
กอง 3,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

11/2566 ลงวันที ่
22 พ.ย.2565 

16 วัสดุงานบ้านงานครัว น้ าจืด รถ 
6 ล้อ (9,000 ลิตร) จ านวน 3 
คัน 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา สุด
แสง 2,400 บาท 

นายบุญมา สุดแสง 
2,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

12/2566 ลงวันที ่
22 พ.ย.2565 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1  ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 
รายการ ปลาลัง,สีกุน,โอด า,โอ
ลาย จ.ภูเก็ต 

4,630 4,630 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน  อิน
ตัน 4,630 บาท 

นายหัสดิน  อินตัน 
4,630 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
14/2566 ลงวันที่  

22 พ.ย.2565 

18 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 283,440 283,440 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด 
(283,440 บาท) 
 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด ( 283,440 
บาท) 
 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
7/2566 ลงวันที่  
22 พ.ย.2565 

19 วัสดุก่อสร้าง สายช าระ,ข่อต่อ
ตรง,น้ ายาประสาน,ลวดเชื่อม 

830 830 เฉพาะเจาะจง บ.ภูเก็ต ทูลส์ 
แอนด์ อีควีป
เม้นท์ จ ากัด 
830 บาท 

บ.ภูเก็ต ทูลส์ แอนด์ 
อีควีปเม้นท์ จ ากัด 
830 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 
13/2566 ลงวันที่  

23 พ.ย.2565 

20 จ้างเหมาซ่อมตู้แช่สแตนเล
สแบบ 2 ประตู ใช้ในเรือ 
ประมง 4 

5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช่างหนุ่ม
เซอร์วิส 5,500 
บาท 

ร้าน ช่างหนุ่มเซอร์วิส 
5,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต
8/2566 ลงวันที่  
   24 พ.ย.2565 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1  ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  วัสดุไฟฟ้า,ก่อสร้าง,ยานพาหนะ
,การเกษตร จ านวน 5 รายการ 

1,710  1,710 เฉพาะเจาะจง บ.ภูเก็ตทูลส์ 
แอนด์ อีควีป
เม้นท์ จ ากัด 
1,710 บาท 

บ.ภูเก็ตทูลส์ แอนด์ 
อีควีปเม้นท์ จ ากัด 
1,710 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

ซ้ือ ศพม.ภูเก็ต 

15/2566 ลงวันที ่
24 พ.ย.2565 

22 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 2 รายการ (บ่อดาน) 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  ภัคด ี

 1,500 บาท 

นายสุรชัย  ภัคด ี

 1,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
2/2566 ลงวันที่  
30 พ.ย.2565 

23 จ้างเหมาซ่อมเครื่องส ารองไฟฟ้า 
( ups ) จ านวน 1 รายการ 

3,240 3,240 เฉพาะเจาะจง ร้าน Netwovk 
computer 
3,240 บาท 

ร้าน Netwovk 
computer 3,240 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
3/2566 ลงวันที่  
30 พ.ย.2565 

 


