
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม 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 ม.ค.2566-31 มี.ค.2566) 
งวดที่ 2 เดือน ก.พ. 2566 

 

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

นางบุญโฮม 
สุขมอญ 
9,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
7/2566 ลงวันที่ 
22 ธ.ค. 2565 

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ม.ค.2566-31 มี.ค.2566) 
งวดที่ 2 เดือน ก.พ. 2566 

 

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

นายศิริศักดิ์ 
สุขมอญ 
8,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
8/2566 ลงวันที่ 
22 ธ.ค. 2565 

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

(1 ม.ค.2566-31 มี.ค.2566) 
งวดที่ 2 เดือน ก.พ. 2566 

 

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย  
 ยมนา 
8,500 บาท 

นายชาญชัย  
 ยมนา 
8,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
9/2566 ลงวันที่ 
23 ธ.ค. 2565 

4 เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร 
 1 เครื่อง 

(1 ม.ค.2566-31 มี.ค.2566) 
งวดที่ 2 เดือน ก.พ. 2566 
 

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 
2/2566 ลงวันที่ 
22 ธ.ค. 2565 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม 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 ม.ค.2566-31 มี.ค.2566) 
เป็นต้นไปไม่เกิน 50,000 บาท 
(งวดที่ 2 เดือน ก.พ.2566) 

7,644.80 7,644.80 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 ธ.ค. 

2565 

6 วัสดุการเกษตร เช็ควาล์ว
ทองเหลือง,ข้อต่อ กาว (บ่อดาน) 
 

3,055 3,055 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอุดมวัสดุ
ภัณฑ์ 3,055 
บาท 

ร้านไทยอุดมวัสดุ
ภัณฑ์ 3,055 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

32/2566 ลงวันที ่
1 ก.พ. 2566 

7 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว บ้าน
หินลาด อ.คุระบุรี จ.พังงา วันที่ 
9 กพ.2566 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล  สินสะ  
 4,500 บาท 

นายภูวดล  สินสะ  
 4,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

จ้าง ศพท.ภูเก็ต 

11/2566 ลงวันที ่
3 ก.พ. 2566 

8 วัสดุการเกษตร  ปลาฉลามหูด า 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 
 30,000 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 
 30,000 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ซื้อ ศพท. ภูเก็ต 

20/2566 ลงวันที่ 
3 ก.พ. 2566 

                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร. 1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9  วัสดุการเกษตร 2 รายการ  ปลา
กระเบนจุดฟ้า,ปลากระบาง 20 
กก. 

4,100 4,100 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

 4,100 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 

 4,100 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
34/2566 ลงวันที่  

6 ม..ค. 2566 

10 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 
รายการ 

700 700 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าดื่ม เอช
ทูโอ จ ากัด 700 
บาท 

บริษัท น้ าดื่ม เอชทูโอ 
จ ากัด 700 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

ว.119 ลงวันที่  
    7 ก.พ. 2566   

11 วัสดุส านักงาน 1 รายการ  
กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 40 
รีม 

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 

 33/2566 ลงวันที่ 
9 ก.พ.2566 

12 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 
รายการ แก๊สหุงต้ม  15 กก. 

505 505 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย ญาณ
ไพศาล 505 
บาท 

นายกิตติชัย ญาณ
ไพศาล 505 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณที่ตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
35/2566 ลงวันที่  
13 ก.พ. 2566 

 

 แบบ สขร. 1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13  วัสดุงานบ้านงานครัว น้ าดื่ม
บรรจุถังสีฟ้า  19 ลิตร จ านวน 
20 ถัง 

900 900 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ พิมาน 

 900 บาท 
นายสมยศ พิมาน 

 900 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

36/2566 ลงวันที ่
13 ก.พ. 2566 

14 วัสดุงานบ้านงานครัว น้ าจืด รถ 
6 ล้อ (9,000 ลิตร) จ านวน 1 
คัน 

800 800 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา สุด
แสง  800 บาท 

นายบุญมา สุดแสง  
800 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

37/2566 ลงวันที ่
13 ก.พ. 2566 

15 วัสดุการเกษตร น้ าแข็งส าหรับ
ใช่แช่ดองสัตว์น้ า จ านวน 10 
ซอง 

1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้ าแข็ง
สามกอง 1,100 
บาท 

หจก.โรงน้ าแข็งสาม
กอง 1,100 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง                   
2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 

38/2566 ลงวันที ่
13 ก.พ. 2566 

16 ค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ 200 200 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขนส่ง จ.
ภูเก็ต 200 บาท 

บริษัท ขนส่ง จ.ภูเก็ต 
200 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

 

 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 
รายการ ปลาทู,ลัง,สีกุนบั้ง,
หลังเขียว,ทรายแดง ฯลฯ 

4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน  
4,200 บาท 

นายหัสดิน อินตัน  
4,200 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
40/2566 ลงวันที่  

16 ก.พ.2566 

18 หมึกพิมพ์ HP 85A สีด า 2,790 2,790 เฉพาะเจาะจง บ.บัสคอมพิว 

เตอร์ แอนด์ เซอร์ 
วิส จ ากัด 2,790 
บาท 

บ.บัสคอมพิว 

เตอร์ แอนด์ เซอร์ 
วิส จ ากัด 2,790 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
39/2566 ลงวันที่  

17 ก.พ.2566 

19 ออโตเมติกสตาร์ท 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ด า การ
ไฟฟ้า 2,400 
บาท 

ร้าน ด า การไฟฟ้า 
2,400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

จ้างศพท.ภูเก็ต 
12/2566 ลงวันที่  
20 ก.พ.25665 

20 วัสดุส านักงาน  จ านวน 4 
รายการ 

14,760 14,760 เฉพาะเจาะจง บ.บัสคอมพิว 

เตอร์ แอนด์ เซอร์ 
วิส จ ากัด 
14,760 บาท 

บ.บัสคอมพิว 

เตอร์ แอนด์ เซอร์ 
วิส จ ากัด 14,760 
บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต
21/2566 ลงวันที่  
   20 ก.พ.2566 

 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

21  จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว บ้าน
หินลาด ต.คุระบุรี จ.พังงา 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล สินสะ 

 4,500 บาท 

นายภูวดล สินสะ 

 4,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน17 

จ้างศพท.ภูเก็ต 

13/2566 ลงวันที ่
22 ก.พ.2566 

22 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ หมึกกล้วย,กระดอง
,สาย จ.ภูเก็ต 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

   3,500 บาท 

นายหัสดิน อินตัน 

   3,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 
41/2566 ลงวันที่  

22 ก.พ.2566 

23 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ หมึกกล้วย,กระดอง
,สาย จ.พังงา 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายหัสดิน อินตัน 

   3,500 บาท 
นายหัสดิน อินตัน 

   3,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
42/2566 ลงวันที่  

22 ก.พ.2566 

24 สารส้ม,คลอรีนผง 100% 

จ านวน  50 กก. 
14,770 14,770 เฉพาะเจาะจง บ.ซุปเปอร์ชีป 

จ ากัด 14,770 
บาท 

บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด 
14,770 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ซื้อ ศพท.ภูเก็ต 
22/2566 ลงวันที่  

24 ก.พ.2566 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต 

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25  กรองน้ ามันเครื่อง,กรองเชื้อเพลิง 

 กรองน้ ามันเกียร์ เรือส ารวจ
ประมง4 

16,440.03 16,440.03 เฉพาะเจาะจง บ.โชคไพบูลย์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  
 16,440.03 
บาท 

บ.โชคไพบูลย์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด  
 16,440.03 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 ซ้ือ ศพท.ภูเก็ต 
23/2566 ลงวันที่ 

27 ก.พ.2566 

26 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ห้องธุรการ (บ่อดาน) 

400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านพังงาโน๊ตบุ๊ค 

แอนด์แอลซีดี 
 400 บาท 

ร้านพังงาโน๊ตบุ๊ค 

แอนด์แอลซีดี 
 400 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
17/2566 ลงวันที่ 

27 ก.พ.2566 

27 จ้างเหมาเรือยนต์หางยาว บ้าน
เกาะระ ต.เกาะพระทอง อ.คุ
ระบุรี จ.พังงา 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล สินสะ 

 4,500 บาท 

นายภูวดล สินสะ 

 4,500 บาท 

1.เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง 

2.ราคาไม่เกินวงเงินที่
ประมาณไว้ 

 จ้าง ศพท.ภูเก็ต 
14/2566 ลงวันที่ 

28 ก.พ.2566 

 

 


