
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารด้านการเงินบัญชีและ

ธุรการ

48,000.00                48,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ปริยกร พันธุสะ 48,000.00         น.ส.ปริยกร  พันธุสะ 48,000.00         เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 1/2562 

ลว 12/10/2561

2 จ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารด้านการเงินบัญชีและ

ธุรการ

78,000.00                78,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชารัศม์  บุญพรหม 78,000.00         น.ส.ณิชารัศม์  บุญพรหม 78,000.00         เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 2/2562 

ลว 12/10/2561

3 จ้างเหมาบริการงานจัดการฐานข้อมูลและดูแล

วิเคราะห์สถิติฯ

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายณพัทร พุทธิเมธากุล 90,000.00         นายณภัทร พุทธิเมธากุล 90,000.00         เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 4/2562 

ลว 12/10/2561

4 จ้างเหมาบริการงานจัดการฐานข้อมูลและดูแล

วิเคราะห์สถิติฯ

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ ประสานศิลป์ 90,000.00         น.ส.จุฑามาศ ประสานศิลป์ 90,000.00         เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 3/2562 

ลว 12/10/2561

5 จ้างเหมาบริการงานพัฒนาระบบข้อมูลและจัดการ

ฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วริยา  ลิขิตสุวณิชย์ 90,000.00         น.ส.วริยา  ลิขิตสุวณิชย์ 90,000.00         เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 5/2562 

ลว 12/10/2561

6 จ้างเหมาบริการงานน าเข้า ส่งออก สินค้าประมง 

เพ่ือแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสนธยา โยธี 90,000.00         นายสนธยา โยธี 90,000.00         เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 6/2562 

ลว 12/10/2561

7 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 60,000.00                60,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์ วงศ์อ าภู 60,000.00         นายพิสิษฐ์ วงศ์อ าภู 60,000.00         เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 7/2562 

ลว 12/10/2561

8 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.บุญธิดา เพ็ญอ่ิม 90,000.00         น.ส.บุญธิดา เพ็ญอ่ิม          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 19/2562 

ลว 12/10/2561

9 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชัชเวช อ าภาส 90,000.00         นายชัชเวช อ าภาส          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 20/2562 

ลว 12/10/2561

10 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยพร บุบผามะตะนัง 90,000.00         น.ส.ธันยพร บุบผามะตะนัง          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 23/2562 

ลว 12/10/2561

11 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.หน่ึงฤทัย มุลชะรัด 90,000.00         น.ส.หน่ึงฤทัย มุลชะรัด          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 24/2562 

ลว 12/10/2561

12 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.มณีนุช ชมภูพงษ์ 90,000.00         น.ส.มณีนุช ชมภูพงษ์          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 28/2562 

ลว 12/10/2561

13 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ณีรนุช แดงเรือง 90,000.00         น.ส.ณีรนุช แดงเรือง          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 29/2562 

ลว 12/10/2561

14 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อังครินทร์ บุตะเขียว 90,000.00         น.ส.อังครินทร์ บุตะเขียว          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 8/2562 

ลว 12/10/2561

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

หน่วยงำน ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

หน่วยงำน ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561

15 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต ศิริรัตน์ 90,000.00         นายประกาศิต ศิริรัตน์          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 16/2562 

ลว 12/10/2561

16 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไกรชนม์ พินิจสุวรรณ 90,000.00         นายไกรชนม์ พินิจสุวรรณ          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 17/2562 

ลว 12/10/2561

17 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร แมงทับ 90,000.00         นายเกรียงไกร แมงทับ          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 18/2562 

ลว 12/10/2561

18 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัญญาพร สวัสดี 90,000.00         น.ส.ปัญญาพร สวัสดี          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 9/2562 

ลว 12/10/2561

19 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายภาวัติ  ศิริช่ืนวิจิตร 90,000.00         นายภาวัติ  ศิริช่ืนวิจิตร          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 10/2562 

ลว 12/10/2561

20 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเศวตสิทธ์ิ จิณะหล้า 90,000.00         นายเศวตสิทธ์ิ จิณะหล้า          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 21/2562 

ลว 12/10/2561

21 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุทธิศักด์ิ ดลตรี 90,000.00         นายสุทธิศักด์ิ ดลตรี          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 22/2562 

ลว 12/10/2561

22 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกัมปนาท สุภฤทธ์ิ 90,000.00         นายกัมปนาท สุภฤทธ์ิ          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 11/2562 

ลว 12/10/2561

23 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมุคกอรีย์ เหมหมาด 90,000.00         นายมุคกอรีย์ เหมหมาด          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 12/2562 

ลว 12/10/2561

24 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภานิช สารใจ 90,000.00         น.ส.ศุภานิช สารใจ          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 25/2562 

ลว 12/10/2561

25 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุขสรร วันเพ็ญ 90,000.00         นายสุขสรร วันเพ็ญ          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 26/2562 

ลว 12/10/2561

26 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอุรุพงษ์ วิสูตรกาญจนชัย 90,000.00         นายอุรุพงษ์ วิสูตรกาญจนชัย          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 27/2562 

ลว 12/10/2561

27 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธเนศ  อ่อนเทศ 90,000.00         นายธเนศ  อ่อนเทศ          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 13/2562 

ลว 12/10/2561

28 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ รัตนจินดา 90,000.00         นายภานุวัฒน์ รัตนจินดา          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 15/2562 

ลว 12/10/2561



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

หน่วยงำน ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561

29 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายนราทร นาคกล่อม 90,000.00         นายนราทร นาคกล่อม          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 34/2562 

ลว 28/1/2562

30 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกฤตภาดา  มีอ าพล 90,000.00         นายกฤตภาดา  มีอ าพล          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 35/2562 

ลว 28/1/2562

31 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบน าเข้า ส่งออก สินค้า

ประมงและจัดการฐานข้อมูล

90,000.00                90,000.00         เฉพาะเจาะจง นายต่อศักด์ิ เน่ืองพิมพ์ 90,000.00         นายต่อศักด์ิ เน่ืองพิมพ์          90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี กคส.(ทก) 14/2562 

ลว 12/10/2561

32 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 75,000.00                75,000.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร ดอคคิวเทคส์          75,000.00 ศูนย์ถ่ายเอกสาร ดอคคิวเทคส์ 75,000.00         เป็นผู้เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะถูกต้อง

ครบถ้วนและราคาต่ าสุด

ใบส่ังเช่าเลขท่ี กคส.(ทก) 31/2562 

ลว 12/10/2561


