
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1
ค่าจ้างปร้ินทพ์ร้อม
จัดท ารูปเล่มรายงาน
ประจ าป ี2561

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ท ีก๊อปปี้/       
3,600 บาท

ร้าน เอ.ซี.ท ีก๊อปปี้/       
3,600 บาท

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนมุัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  
011/2562 ลว. 01/03/62

2

ค่าจ้างตรวจซ่อมแซม
บ ารุงรักษายาน  
พาหนะและขนส่ง  
ทะเบยีน 6กง 2973
 กรุงเทพมหานคร

3,462.09 3,462.09 เฉพาะเจาะจง
บ. โตโยต้าเชียงราย จ ากัด
นายนธิิพฒัน ์ปนัอินแปง/

3,462.09

บ.โตโยต้าเชียงราย จ ากัด
นายนธิิพฒัน ์ปนัอินแปง/

3,462.09

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนมุัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
0012/2562 ลว. 01/03/61

3
จ้างเหมาบริการ
พนกังานขับรถ

54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง
       นายสมผัด กันแก้ว/     

      54,000
        นายสมผัด กันแก้ว/    

       54,000

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนมุัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)013/2562
 ลว. 21/03/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มนีำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน).ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย)

จัดจ้ำงประจ ำเดือน มนีำคม 2562

วันที่ 4 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562 



4
จ้างเหมาบริการงาน
จัดท าข้อมูล

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจิตสุดา ธิวงค์เวียง/

90,000
นางสาวจิตสุดา ธิวงค์เวียง/

90,000

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนมุัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)014/2562
 ลว. 21/03/61

5
จ้างเหมาบริการงาน
ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง
นายวุฒิพงศ์ จอมปญัญา/

15,000
นายวุฒิพงศ์ จอมปญัญา/

15,000

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนมุัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)015/2562
 ลว. 21/03/61

6
จ้างเหมาบริการงาน
ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง
นายอรรถพงษ์ ธิวงค์เวียง/

15,000
นายอรรถพงษ์ ธิวงค์เวียง/

15,000

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนมุัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)016/2562
 ลว. 21/03/61

7

จ้างเหมาบริการงาน
สนบัสนนุงานด้าน
ธุรการและบริหารงาน
ทั วไป

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง
นายสงกรานต์ ไทยใหม่/

90,000
นายสงกรานต์ ไทยใหม่/

90,000

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนมุัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)017/2562
 ลว. 21/03/61

8
จ้างเหมาบริการงาน
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง
        นายพงศธร ทะกัน/    

      90,000
        นายพงศธร ทะกัน/    

      90,000

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนมุัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)018/2562
 ลว. 21/03/61

9
ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
(ประจ าเดือน มี.ค. 62)

8,053.21 8,053.21 เฉพาะเจาะจง
    สหกรณ์เกษตรเชียงแสน  
              จ ากัด/             

   8,053.21 บาท

    สหกรณ์เกษตรเชียงแสน  
              จ ากัด/             

   8,053.21 บาท

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนมุัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)024/2562
 ลว.    1/03/62

จัดซ้ือประจ ำเดือน มนีำคม 2562



10 ค่าวัสดุส านกังาน 506.00 506.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื มอาร์โอถนอมทพิย์/
506 บาท

ร้านน้ าดื มอาร์โอถนอมทพิย์/
506 บาท

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนมุัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)025/2562
 ลว. 25/03/62


