
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่2 มกราคม พ.ศ. 2566 

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 3 เดือน ธ.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 3 เดือน ธ.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 3 เดือน ธ.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 3 เดือน ธ.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 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่2  มกราคม พ.ศ. 2566 

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 3 เดือน ธ.ค.2565) 

14,164.40 14,164.40 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 จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า 
จ านวน 1 รายการ 

300 300 เฉพาะเจาะจง ร้าน มนิตย์ 
สามารถ 300 
บาท 

ร้าน มนิตย์ สามารถ 
300 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง  ศพท. ภูเก็ต 

  4/2566 ลงวันที่ 
1 ธ.ค. 2565 

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่งน้ า
กลั่นบริสุทธิ์,น้ ามันเครื่อง 2T 
  จ านวน 2 รายการ 
 
 

444 444 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด  444 
บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด  444 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท..ภูเก็ต 

16/2566 ลงวันที ่
6 ธ.ค. 2565 

8 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ จ านวน 
11 รายการ หม้อน้ า,ประเก็น,
ซีลโอริ่ง วาวไอดี ฯลฯ (บ่อดาน 
กง-9327 ภก) 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง เล็กแม็กซิ่งมือสอง    
30,000 บาท 

เล็กแม็กซิ่งมือสอง    
30,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท. ภูเก็ต 

9/2566 ลงวันที่ 7 
ธ.ค.2565 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่2 มกราคม พ.ศ. 2566 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 
รายการ สายล าโพง,ข้อต่อ 

217 217 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน  อิน
ตัน  3,500 บาท 

นายหัสดิน  อินตัน  
3,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 

17/2566 ลงวันที่ 
14 ธ.ค.2565 

10 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ หมึกกล้วย,หมึกดอง
,หมึกสาย จ.พังงา 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน  อิน
ตัน 3,500 บาท 

นายหัสดิน  อินตัน 
3,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 

 18/2566 ลงวันที่ 
15 ธ.ค.2565 

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

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน  อิน
ตัน 3,500 บาท 

นายหัสดิน  อินตัน 
3,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 

 19/2566 ลงวันที่ 
15 ธ.ค.2565 

12 เช็คระยะ 230,000 กม. 
จ านวน 5 รายการ 

2,725.29 2,725.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เพิร์ล จ ากัด 
2,725.29 บาท 

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล 
จ ากัด 2,725.29 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 
5/2566 ลงวันที่  
22 ธ.ค. 2565 

 



 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่2  มกราคม พ.ศ. 2566 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 รายการ  

2,450 2,450 เฉพาะเจาะจง ร้าน Network 
Computer 
2}450 บาท 

ร้าน Network 
Computer 2}450 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้าง ศพม.ภูเก็ต 

6/2566 ลงวันที ่
 22  ธ.ค.2565 

14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอด LED 
 สีชมพู 12 W 

560 560 เฉพาะเจาะจง บ.เค.อาร์.พี.
อินเตอร์-กรุ๊ป 
จ ากัด 560 บาท 

บ.เค.อาร์.พี.อินเตอร์-
กรุ๊ป จ ากัด 560 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

18/2566 ลงวันที ่
22 ธ.ค.2565 

15 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 2 รายการ น้ ามันเครื่อง
,ไส้กรองอากาศ 

1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเก็ตรวม
พร จ ากัด  
1,150 บาท 

บริษัท ภูเก็ตรวมพร 
จ ากัด  1,150 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพม.ภูเก็ต 

19/2566 ลงวันที ่
22 พ.ย.2565 

 


