
แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง วิธีจัดซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1

จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภณัฑ

สัตวน้ําตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นายชนินทร สังขวิเศษ 42,000 นายชนินทร สังขวิเศษ 42,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

       กรป.(สภ.)4/2564        ลว. 

6 ตุลาคม 2563

2
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภณัฑ

สัตวน้ําตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวตัร ทองดํา 42,000 นายณัฐวัตร ทองดํา 42,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

       กรป.(สภ.)1/2564        ลว. 

6 ตุลาคม 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางในรอบ  เดือนตุลาคม 2563

ดานตรวจประมงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมง เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) กองตรวจสอบเรือประมง สินคาสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

3
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภณัฑ

สัตวน้ําตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นายพงศปณต ศักดา 42,000 นายกฤษฎา สุตะภกัด์ิ 42,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

       กรป.(สภ.)7/2564        ลว. 

6 ตุลาคม 2563

4
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภณัฑ

สัตวน้ําตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง
นายภมีภากร เสือพันธุ

เจริญ
42,000

นายภมีภากร เสือพันธุ

เจริญ
42,000

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

       กรป.(สภ.)5/2564        ลว. 

6 ตุลาคม 2563

5
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภณัฑ

สัตวน้ําตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นายธนัวา ชั่งเที่ยง 180,000.00 นายธันวา ชั่งเที่ยง 42,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

       กรป.(สภ.)8/2564        ลว. 

6 ตุลาคม 2563

6
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภณัฑ

สัตวน้ําตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง
นายภาวชิญ หวั่ง

ประดิษฐ
180,000.00

นายภาวชิญ หวั่ง

ประดิษฐ
42,000

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

       กรป.(สภ.)2/2564        ลว. 

6 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง วิธีจัดซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางในรอบ  เดือนตุลาคม 2563

ดานตรวจประมงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมง เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) กองตรวจสอบเรือประมง สินคาสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

7
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภณัฑ

สัตวน้ําตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นายพงศปณต ศักดา 42,000 นายพงศปณต ศักดา 42,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

       กรป.(สภ.)3/2564        ลว. 

6 ตุลาคม 2563

8
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภณัฑ

สัตวน้ําตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง
นางสาวธนภัทร ชัย

เศษฐพงศ
42,000

นางสาวธนภัทร ชัย

เศษฐพงศ
42,000

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

       กรป.(สภ.)6/2564        ลว. 

6 ตุลาคม 2563

สัตวน้ําตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

9
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภณัฑ

สัตวน้ําตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิต อังกูรวฒันะ 42,000 นายบัณฑิต อังกูรวฒันะ 42,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

       กรป.(สภ.)9/2564        ลว. 

6 ตุลาคม 2563

10
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภณัฑ

สัตวน้ําตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คงดํารงสกุล 42,000 นายธนิต คงดํารงสกุล 42,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

      กรป.(สภ.)10/2564        ลว. 

6 ตุลาคม 2563

11
จัดจางเหมาบริการงานควบคุมและตรวจสอบการ

นําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ําและผลิตภณัฑ

สัตวน้ําตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 งาน

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา เจริญสุข 42,000 นายกฤษฎา เจริญสุข 42,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

      กรป.(สภ.)11/2564        ลว. 

6 ตุลาคม 2563

12
จัดซื้อวสัดุนํ้ามันเช้ือเพลิง 6 กง 2949 กทม. เดือน

ตุลาคม 2563
1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บางจากกรีนเนท จํากัด 1,000 บางจากกรีนเนท จํากัด 1,000

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

   ประกาศผล ผูชนะการจัดซื้อ      

    วสัดนุ้ํามันเช้ือเพลิง            ลว.

 16 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง วิธีจัดซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางในรอบ  เดือนตุลาคม 2563

ดานตรวจประมงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมง เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) กองตรวจสอบเรือประมง สินคาสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

13
จัดซื้อวสัดุนํ้ามันเช้ือเพลิง ญว 7639 กทม. เดือน

ตุลาคม 2563
1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บางจากกรีนเนท จํากัด 1,000 บางจากกรีนเนท จํากัด 1,000

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

   ประกาศผล ผูชนะการจัดซื้อ      

    วสัดนุ้ํามันเช้ือเพลิง            ลว.

 16 ตุลาคม 2563


