
แบบ สขร.1

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง
วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจาง
ราคากลาง วิธีจัดซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 6 กง 2949 กทม. เดือน

มีนาคม 2563
4,500.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บางจากกรีนเนท จํากัด 2,000.00 บางจากกรีนเนท จํากัด 2,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

   ประกาศผล ผูชนะการจัดซื้อ      

      วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง            

ลว. 17 มีนาคม 2563

2
จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ญว 7639 กทม. เดือน

มีนาคม 2563
4,500.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บางจากกรีนเนท จํากัด 1,000.00 บางจากกรีนเนท จํากัด 1,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

   ประกาศผล ผูชนะการจัดซื้อ      

      วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง            

ลว. 8 มีนาคม 2563

3

จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

สัตวน้ําตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัตร ทองดํา 78,000 นายณัฐวัตร ทองดํา 78,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

      กคส.(สภ.)18/2563        ลว. 

31 มีนาคม 2563

4
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง

นายภาวิชญ หวั่ง

ประดิษฐ
78,000

นายภาวิชญ หวั่ง

ประดิษฐ
78,000

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

      กคส.(สภ.)19/2563        ลว. 

31 มีนาคม 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบ  เดือนมีนาคม 2563

ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ํา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจาง

4
นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

สัตวน้ําตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง
ประดิษฐ

78,000
ประดิษฐ

78,000
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 31 มีนาคม 2563

5
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

สัตวน้ําตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง นายพงศปณต ศักดา 78,000 นายกฤษฎา สุตะภักดิ์ 78,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

      กคส.(สภ.)20/2563        ลว. 

31 มีนาคม 2563

6
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

สัตวน้ําตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง นายชนินทร สังขวิเศษ 78,000 นายชนินทร สังขวเิศษ 78,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

      กคส.(สภ.)21/2563        ลว. 

31 มีนาคม 2563

7
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

สัตวน้ําตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง
นายภีมภากร เสือพันธุ

เจริญ
78,000

นายภีมภากร เสือพันธุ

เจริญ
78,000

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

      กคส.(สภ.)22/2563        ลว. 

31 มีนาคม 2563

8
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

สัตวน้ําตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง
นางสาวธนภัทร ชัย

เศษฐพงศ
78,000

นางสาวธนภัทร ชัย

เศษฐพงศ
78,000

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

      กคส.(สภ.)23/2563        ลว. 

31 มีนาคม 2563



9
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

สัตวน้ําตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา สุตะภักดิ์ 78,000 นายกฤษฎา สุตะภักดิ์ 78,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

      กคส.(สภ.)24/2563        ลว. 

31 มีนาคม 2563

10
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

สัตวน้ําตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง นายธนัวา ชั่งเท่ียง 78,000 นายธนัวา ชั่งเท่ียง 78,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

      กคส.(สภ.)25/2563        ลว. 

31 มีนาคม 2563

11
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

สัตวน้ําตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิต อังกูรวฒันะ 78,000 นายบัณฑิต อังกูรวัฒนะ 78,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

      กคส.(สภ.)26/2563        ลว. 

31 มีนาคม 2563

12
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

สัตวน้ําตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คงดํารงสกุล 78,000 นายธนิต คงดํารงสกุล 78,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

      กคส.(สภ.)27/2563        ลว. 

31 มีนาคม 2563

13
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง นายภัคพล สุวรรณาภรณ 78,000

นายภัคพล สุวรรณา

ภรณ
78,000

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

      กคส.(สภ.)28/2563        ลว. 

31 มีนาคม 2563
13

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

สัตวน้ําตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง นายภัคพล สุวรรณาภรณ 78,000
ภรณ

78,000
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 31 มีนาคม 2563

14
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

สัตวน้ําตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา เจริญสุข 78,000 นายกฤษฎา เจริญสุข 78,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

      กคส.(สภ.)29/2563        ลว. 

31 มีนาคม 2563


