
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 ค่าวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิง 9,458.59 9,458.59 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์เกษตรเชียงแสน
นางอนงค์ สีนา/9,458.59

สหกรณ์เกษตรเชียงแสน
นางอนงค์ สีนา/9,458.59

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
001/2562 ลว. 22/10/61

2 ค่าวสัดุส้านักงาน 666 666.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านน้้าดื มถนอมทพิย์
นางถนอม ชัยก๋า/666

ร้านน้้าดื มถนอมทพิย์ 
นางถนอม ชัยก๋า/666

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
002/2562 ลว. 24/10/61

3 ค่าวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิง 4,953.12 4,953.12 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์เกษตรเชียงแสน
นางอนงค์ สีนา/4,953.12

สกรณ์เกษตรเชียงแสน 
นางอนงค์ สีนา/4,953.12

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
004/2562 ลว. 24/10/61

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561 - มกรำคม 2562

(ชื่อหน่วยงำน).ศูนย์บรหิำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย)

วันที่ 4  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 

จัดซ้ือประจ ำเดือน ตุลำคม 2561



4

ค่าจ้างตรวจซ่อมแซม
บ้ารุงรักษายาน  
พาหนะและขนส่ง  
ทะเบยีน 6กง 2973
 กรุงเทพมหานคร

3,534.21 3,534.21 เฉพาะเจาะจง
บ. โตโยต้าเชียงราย จ้ากัด
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

3,534.21

บ.โตโยต้าเชียงราย จ้ากัด
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

3,534.21

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
001/2562 ลว. 24/10/61

5
จ้างเหมาบริการงาน
ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง
นายอรรถพงษ ์ธวิงค์เวยีง/

15,000
นายอรรถพงษ ์ธวิงค์เวยีง/

15,000

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
002/2562 ลว. 24/10/61

6
จ้างเหมาบริการงาน
ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง
นายวฒิุพงศ์ จอมปญัญา/

15,000
นายวฒิุพงศ์ จอมปญัญา/

15,000

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
003/2562 ลว. 24/10/61

7
จ้างเหมาบริการงาน
จัดท้าข้อมูล

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจิตสุดา ธวิงค์เวยีง/

15,000
นางสาวจิตสุดา ธวิงค์เวยีง/

15,000

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
004/2562 ลว. 24/10/61

8

จ้างเหมาบริการงาน
สนับสนุนงานด้าน
ธรุการและบริหารงาน
ทั วไป

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง
นายสงกรานต์ ไทยใหม/่

15,000
นายสงกรานต์ ไทยใหม/่

15,000

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
005/2562 ลว. 24/10/61

  จัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม 2561



9
จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถ

54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นายสมผัด กันแก้ว/9,000 นายสมผัด กันแก้ว/9,000

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
006/2562 ลว. 24/10/61

10
จ้างเหมาบริการงาน
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร ทะกัน/15,000 นายพงศธร ทะกัน/15,000

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
007/2562 ลว. 24/10/61

11 ค่าวสัดุส้านักงาน 666 666 เฉพาะเจาะจง
ร้านน้้าดื มถนอมทพิย์
นางถนอม ชัยก๋า/666

ร้านน้้าดื มถนอมทพิย์
นางถนอม ชัยก๋า /666

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
004/2562 ลว. 23/11/61

12 ค่าวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิง 5,381.50 5,381.50 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์เกษตรเชียงแส

นางอนงค์ สีนา/5,381.50
สหกรณ์เกษตรเชียงแส

นางอนงค์ สีนา/5,381.50

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
005/2562 ลว. 23/11/61

13

ค่าจัดซ้ือกรมธรรม์
ประกันภยัรถราชการ
ทะเบยีน 6กง 2973   
 กรุงเทพมหานคร

645.21 645.21 เฉพาะเจาะจง
สถานตรวจสภาพรถ

นางวไิลรัตน์ ธรรมวงศ์/
645.21

สถานตรวจสภาพรถ
นางวไิลรัตน์ ธรรมวงศ์/

645.21

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
006/2562 ลว. 17/12/61

จัดซ้ือประจ ำเดือน ธันวำคม 2561

จัดซ้ือประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2561

จัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2561



14

ค่าจัดซ้ือกรมธรรม์
ประกันภยัรถราชการ  
 ทะเบยีน 1กก 7470
เชียงราย

323.14 323.14 เฉพาะเจาะจง
สถานตรวจสภาพรถ

นางวไิลรัตน์ ธรรมวงศ์/
323.14

สถานตรวจสภาพรถ
นางวไิลรัตน์ ธรรมวงศ์/

323.14

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
007/2562 ลว. 17/12/61

15

ค่าจัดซ้ือกรมธรรม์
ประกันภยัรถราชการ
ทะเบยีน กฎ 1263
กรุงเทพมหานคร

323.14 323.14 เฉพาะเจาะจง
สถานตรวจสภาพรถ

นางวไิลรัตน์ ธรรมวงศ์/
323.14

สถานตรวจสภาพรถ
นางวไิลรัตน์ ธรรมวงศ์/

323.14

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
008/2562 ลว. 17/12/61

16

ค่าจัดซ้ือกรมธรรม์
ประกันภยัรถราชการ
ทะเบยีน กฎ 1267
กรุงเทพมหานคร

323.14 323.14 เฉพาะเจาะจง
สถานตรวจสภาพรถ

นางวไิลรัตน์ ธรรมวงศ์/
323.14

สถานตรวจสภาพรถ
นางวไิลรัตน์ ธรรมวงศ์/

323.14

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
009/2562 ลว. 17/12/61

17
ค่าจัดซ้ือวสัดุยางยนต์
ทะเบยีน 6กง 2973
กรุงเทพมหานคร

28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง
หจก. เอส. เค ยางยนต์/

28,000
หจก. เอส. เค ยางยนต์/

28,000

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
010/2562 ลว. 17/12/61

18 ค่าจัดซ้ือวสัดุส้านักงาน 21,007 21,007 เฉพาะเจาะจง
  ร้านส้าเพง็เชียงราย  /

21,007
ร้านส้าเพง็เชียงราย /21,007

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
011/2562 ลว. 17/12/61



19

ค่าตรวจซ่อมแซม
บ้ารุงรักษายานพาหนะ
และขนส่ง
ทะเบยีน 6กง 2973
กรุงเทพมหานคร

8,649.35 8,649.35 เฉพาะเจาะจง
บ. โตโยต้าเชียงราย จ้ากัด
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

8,649.35

บ. โตโยต้าเชียงราย จ้ากัด
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

8,649.35

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
008/2562 ลว. 17/12/61

20 ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตร 640 640 เฉพาะเจาะจง ร้านส้าเพง็เชียงราย/640 ร้านส้าเพง็เชียงราย/640

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
013/2562 ลว. 07/01/62

21
ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้น
งานครัว

1,750 1,750 เฉพาะเจาะจง ร้านส้าเพง็เชียงราย/1,750 ร้านส้าเพง็เชียงราย/1,750

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
014/2562 ลว. 07/01/62

22 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง ร้านส้าเพง็เชียงราย/1,150 ร้านส้าเพง็เชียงราย/1,150

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
015/2562 ลว. 07/01/62

23
ค่าจัดซ้ือวสัดุ
คอมพวิเตอร์

35,075 35,075 เฉพาะเจาะจง ร้านส้าเพง็เชียงราย/  35,075 ร้านส้าเพง็เชียงราย/35,075

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
016/2562 ลว. 14/01/62

จัดซ้ือประจ ำเดือน มกรำคม 2562

จัดจ้ำงประจ ำเดือน ธันวำคม 2561



24
ค่าจ้างซ่อมครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

1,380 1,380 เฉพาะเจาะจง
ร้านขวญัชัยคอมพวิเตอร์/

1,380
ร้านขวญัชัยคอมพวิเตอร์/

1,380

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
009/2562 ลว. 07/01/62

25

ค่าตรวจซ่อมแซม
บ้ารุงรักษายานพาหนะ
และขนส่ง
ทะเบยีน 5กง 6620
กรุงเทพมหานคร

12,178.90 12,178.90 เฉพาะเจาะจง
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

12,178.90
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

12,178.90

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
010/2562 ลว. 15/01/62

จัดจ้ำงประจ ำเดือน มกรำคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 1,310.00 1,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงแสนโฆษณา/     
1,310 บาท

ร้านเชียงแสนโฆษณา/     
1,310 บาท

เสนอราคาต ่าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  
17/2562 ลว. 15/01/62

2 ค่าวสัดุส่านักงาน 346.00 346.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านน ่าดื มอาร์โอถนอมทพิย์/

346 บาท
ร้านน ่าดื มอาร์โอถนอมทพิย์/

346 บาท

เสนอราคาต ่าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
018/2562 ลว. 15/01/62

3
ค่าวสัดุน ่ามันเชื อเพลิง
(ประจ่าเดือน ก.พ. 62)

7,764.51 7,764.51 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์เกษตรเชียงแสน/
7,764.51 บาท

สหกรณ์เกษตรเชียงแสน/
7,764.51 บาท

เสนอราคาต ่าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
019/2562 ลว. 1/02/62

4

ค่าจัดซื อกรมธรรม์
ประกันภยัรถราชการ
ทะเบยีน 5กง 6620
กรุงเทพมหานคร

645.21 645.21 เฉพาะเจาะจง
สถานตรวจสภาพรถ      

วไิลรัตน์ เวยีงชัย/
645.21 บาท

สถานตรวจสภาพรถ       
วไิลรัตน์ เวยีงชัย/

645.21 บาท

เสนอราคาต ่าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
020/2562 ลว. 11/02/62

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562

(ชื่อหน่วยงำน).ศูนย์บรหิำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย)

จัดซ้ือประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2562

วันที่ 5 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562 



แบบ สขร. 1

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562

(ชื่อหน่วยงำน).ศูนย์บรหิำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย)

จัดซ้ือประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2562

วันที่ 5 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562 

5 ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์เชียงของ/ 
750 บาท

ร้านคลาสสิฟายด์เชียงของ/ 
750 บาท

เสนอราคาต ่าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
021/2562 ลว. 13/02/62

6 ค่าวสัดุส่านักงาน 506.00 506.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ่าดื มอาร์โอถนอมทพิย์/
506 บาท

ร้านน ่าดื มอาร์โอถนอมทพิย์/
506 บาท

เสนอราคาต ่าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
022/2562 ลว. 25/02/62

7 ค่าปา้ยโปสเตอร์ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงแสนโฆษณา/       
2,300 บาท

ร้านเชียงแสนโฆษณา/       
2,300 บาท

เสนอราคาต ่าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  
23/2562 ลว. 25/02/62



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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 

อนุมัติแล้ว

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
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

3,462.09

บ.โตโยต้าเชียงราย จ ากัด
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

3,462.09

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
0012/2562 ลว. 01/03/61

3
จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถ

54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง
       นายสมผัด กันแก้ว/    

       54,000
        นายสมผัด กันแก้ว/   

        54,000

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
013/2562 ลว. 21/03/61

4
จ้างเหมาบริการงาน
จัดท าข้อมูล

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจิตสุดา ธวิงค์เวยีง/

90,000
นางสาวจิตสุดา ธวิงค์เวยีง/

90,000

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
014/2562 ลว. 21/03/61

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2562

(ชื่อหน่วยงำน).ศูนย์บรหิำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย)

จัดจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2562

วันที่ 4 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562 



แบบ สขร. 1

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2562

(ชื่อหน่วยงำน).ศูนย์บรหิำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย)

วันที่ 4 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562 

5
จ้างเหมาบริการงาน
ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง
นายวฒิุพงศ์ จอมปญัญา/

15,000
นายวฒิุพงศ์ จอมปญัญา/

15,000

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
015/2562 ลว. 21/03/61

6
จ้างเหมาบริการงาน
ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง
นายอรรถพงษ ์ธวิงค์เวยีง/

15,000
นายอรรถพงษ ์ธวิงค์เวยีง/

15,000

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
016/2562 ลว. 21/03/61

7

จ้างเหมาบริการงาน
สนับสนุนงานด้าน
ธรุการและบริหารงาน
ทั วไป

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง
นายสงกรานต์ ไทยใหม/่

90,000
นายสงกรานต์ ไทยใหม/่

90,000

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

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 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
018/2562 ลว. 21/03/61

9
ค่าวสัดุน้ 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 

อนุมัติแล้ว

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

จัดซ้ือประจ ำเดือน มีนำคม 2562



แบบ สขร. 1

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2562

(ชื่อหน่วยงำน).ศูนย์บรหิำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย)

วันที่ 4 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562 

10 ค่าวสัดุส านักงาน 506.00 506.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื มอาร์โอถนอมทพิย์/
506 บาท

ร้านน้ าดื มอาร์โอถนอมทพิย์/
506 บาท

เสนอราคาต  าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
025/2562 ลว. 25/03/62



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1
ค่าวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิง
(ประจ้าเดือน เม.ย. 62)

7,836.45 7,836.45 เฉพาะเจาะจง
    สหกรณ์เกษตรเชียงแสน  
              จ้ากดั/             

   7,836.45 บาท

    สหกรณ์เกษตรเชียงแสน  
              จ้ากดั/             

   7,836.45 บาท

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกนิราคาทอ้งตลาด
และไมเ่กนิวงเงินที 

อนมุติัแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)026/2562
 ลว.    1/04/62

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 1,098 1,098 เฉพาะเจาะจง ร้านส้าเพง็เชียงราย/1,098 ร้านส้าเพง็เชียงราย/1,098

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกนิราคาทอ้งตลาด
และไมเ่กนิวงเงินที 

อนมุติัแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)027/2562
 ลว. 01/04/62

3
ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้น
งานครัว

1,913 1,913 เฉพาะเจาะจง ร้านส้าเพง็เชียงราย/1,913 ร้านส้าเพง็เชียงราย/1,913

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกนิราคาทอ้งตลาด
และไมเ่กนิวงเงินที 

อนมุติัแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)028/2562
 ลว. 01/04/62

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 10,580.00      10,580 เฉพาะเจาะจง ร้านส้าเพง็เชียงราย/10,580 ร้านส้าเพง็เชียงราย/10,580

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกนิราคาทอ้งตลาด
และไมเ่กนิวงเงินที 

อนมุติัแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)029/2562
 ลว. 22/04/62

5 ค่าวัสดุส้านกังาน 506.00 506.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื มอาร์โอถนอมทพิย/์
506 บาท

ร้านน้้าดื มอาร์โอถนอมทพิย/์
506 บาท

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกนิราคาทอ้งตลาด
และไมเ่กนิวงเงินที 

อนมุติัแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)030/2562
 ลว. 22/04/62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน เมษำยน 2562

(ชื่อหน่วยงำน).ศูนยบ์ริหำรจดักำรดำ่นตรวจสตัว์น้ ำเขต 1 (เชยีงรำย)

วันที่ 5 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

จดัจำ้งประจ ำเดอืน เมษำยน 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1
ค่าวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิง
(ประจ้าเดือน พ.ค. 62)

7,059.37 7,059.37 เฉพาะเจาะจง
    สหกรณ์เกษตรเชียงแสน   
             จ้ากัด/               

 7,059.37 บาท

    สหกรณ์เกษตรเชียงแสน  
              จ้ากัด/             

   7,059.37 บาท

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
031/2562 ลว.    1/05/62

2 ค่าอินเตอร์เน็ตไร้สาย 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านขวญัชัยคอมพวิเตอร์/

1,000
ร้านขวญัชัยคอมพวิเตอร์/

1,000

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  
032/2562 ลว. 13/05/62

3 ค่าวสัดุส้านักงาน 1,045.00 1,045.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื มอาร์โอถนอมทพิย์/
1,045 บาท

ร้านน้้าดื มอาร์โอถนอมทพิย์/
1,045 บาท

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
033/2562 ลว. 13/05/62

4 ค่าปา้ยไวนิล 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงแสนโฆษณา/       
2,300 บาท

ร้านเชียงแสนโฆษณา/       
2,300 บาท

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  
034/2562 ลว. 13/05/62

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

(ชื่อหน่วยงำน).ศูนย์บรหิำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย)

วันที่ 5 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

จัดซ้ือประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562



5

ค่าตรวจซ่อมแซม
บ้ารุงรักษายานพาหนะ
และขนส่ง
ทะเบยีน 5กง 6620
กรุงเทพมหานคร

4,496.68 4,496.68 เฉพาะเจาะจง
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

4,496.68
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

4,496.68

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
019/2562 ลว. 08/05/62

6
จ้างเหมาบริการงาน
ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง

75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง
นางสาวชลธชิา ฉัตรเงิน/

75,000
นางสาวชลธชิา ฉัตรเงิน/

75,000

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
020/2562 ลว. 30/04/61

7
ค่าจ้างซ่อมครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

4,790 4,790 เฉพาะเจาะจง
ร้านขวญัชัยคอมพวิเตอร์/

4,790
ร้านขวญัชัยคอมพวิเตอร์/

4,790

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)
021/2562 ลว. 03/05/62

จัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1
ค่าวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิง
(ประจ้าเดือน มิ.ย. 62)

5,383.04 5,383.04 เฉพาะเจาะจง
    สหกรณ์เกษตรเชียงแสน   
             จ้ากัด/               

 5,383.04 บาท

    สหกรณ์เกษตรเชียงแสน    
            จ้ากัด/                

5,383.04 บาท

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  
035/2562 ลว. 10/06/62

2
ค่าวสัดุส้านักงาน         
(ปา้ยหอ้งท้างาน)

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงแสนโฆษณา/       
2,250 บาท

ร้านเชียงแสนโฆษณา/       
2,250 บาท

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  
036/2562 ลว. 10/06/62

3 ค่าวสัดุส้านักงาน 525.00 525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื มอาร์โอถนอมทพิย์/
525 บาท

ร้านน้้าดื มอาร์โอถนอมทพิย์/
525 บาท

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)037/2562
 ลว. 17/06/62

4
ค่าปา้ยไวนิลขึ้นโครง
เหล็ก ขนาด 1.6*4 M.

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงแสนโฆษณา/       
3,500 บาท

ร้านเชียงแสนโฆษณา/       
3,500 บาท

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  
038/2562 ลว. 17/06/62

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562

(ชื่อหน่วยงำน).ศูนย์บรหิำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย)

วันที่ 2 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

จัดซ้ือประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562



5 ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตร 2,540 2,540 เฉพาะเจาะจง ร้านส้าเพง็เชียงราย/2,540 ร้านส้าเพง็เชียงราย/2,540

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)039/2562
 ลว. 17/06/62

6
ค่าจัดซ้ือวสัดุส้านักงาน 
หมึกเครื องพมิพ ์รุ่น 
MFC 9140

23,940 23,940 เฉพาะเจาะจง ร้านส้าเพง็เชียงราย/23,940 ร้านส้าเพง็เชียงราย/23,940

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)040/2562
 ลว. 17/06/62

7
ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้น
งานครัว

5,566 5,566 เฉพาะเจาะจง ร้านส้าเพง็เชียงราย/5,566 ร้านส้าเพง็เชียงราย/5,566

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)041/2562
 ลว. 17/06/62



8
ค่าซ่อมบ้ารุงครุภณัฑ์
ส้านักงาน (เก้าอี)้

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ส.ประเสริฐ เฟอร์เจอร์/

4,000
ร้าน ส.ประเสริฐ เฟอร์เจอร์/

4,000

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)022/2562
 ลว. 21/05/62

9

ค่าจ้างซ่อมครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ยี หอ้ Dell
 และBENQ หมายเลข
ครุภณัฑ์ 
01-030-05427-00และ
01-031-00367-00

3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง
ร้านขวญัชัยคอมพวิเตอร์/

3,750
ร้านขวญัชัยคอมพวิเตอร์/3,750

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)023/2562
 ลว. 17/06/62

10

ค่าจ้างซ่อมครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ยี หอ้ 
BENQ หมายเลข
ครุภณัฑ์ 
01-031-03674-00

1,590 1,590 เฉพาะเจาะจง
ร้านขวญัชัยคอมพวิเตอร์/

1,590
ร้านขวญัชัยคอมพวิเตอร์/1,590

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)024/2562
 ลว. 17/06/62

จัดจ้ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1
ค่าวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิง
(ประจ้าเดือน ก.ค. 62)

5,616.63 5,616.63 เฉพาะเจาะจง
    สหกรณ์เกษตรเชียงแสน   
             จ้ากัด/               

 5,616.63 บาท

    สหกรณ์เกษตรเชียงแสน    
            จ้ากัด/                

5,616.63 บาท

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  
042/2562 ลว. 01/07/62

2

ค่าตรวจซ่อมแซม
บ้ารุงรักษายานพาหนะ
และขนส่ง
ทะเบยีน 5กง 6620
กรุงเทพมหานคร

23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

23,200
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

23,200

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)043/2562
 ลว. 19/07/62

3 ค่าวสัดุส้านักงาน 1,090.00 1,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื มอาร์โอถนอมทพิย์/
1,090 บาท

ร้านน้้าดื มอาร์โอถนอมทพิย์/
1,090 บาท

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)044/2562
 ลว. 19/07/62

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2562

(ชื่อหน่วยงำน).ศูนย์บรหิำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย)

วันที่ 6 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 

จัดซ้ือประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562



4

ค่าตรวจซ่อมแซม
บ้ารุงรักษายานพาหนะ
และขนส่ง
ทะเบยีน 5กง 6620
กรุงเทพมหานคร

8,485.64 8,485.64 เฉพาะเจาะจง
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

8,485.64
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

8,485.64

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)025/2562
 ลว. 15/07/62

5

ค่าตรวจซ่อมแซม
บ้ารุงรักษายานพาหนะ
และขนส่ง
ทะเบยีน 6กง 2973
กรุงเทพมหานคร

6,178.18 6,178.18 เฉพาะเจาะจง
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

6,178.18
นายนิธพิฒัน์ ปนัอินแปง/

6,178.18

เสนอราคาต ้าสุดไม่
เกินราคาทอ้งตลาด
และไม่เกินวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)026/2562
 ลว. 15/07/62

จัดจ้ำงประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ดัซ้ือ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลง

หรือจดัจา้ง ในการซ้ือหรือจา้ง

1
ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง
(ประจ้าเดือน ส.ค. 62)

483.99 483.99 เฉพาะเจาะจง     สหกรณ์เกษตรเชียงแสน จ้ากดั 483.99  สหกรณ์เกษตรเชียงแสน จ้ากดั 483.99
เสนอราคาต ้าสุดไม่เกนิราคาท้องตลาด

และไม่เกนิวงเงินที อนุมัติแล้ว
ศบด.เขต 1 (ชร)  045/2562 ลว. 05/08/62

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสงิหาคม 2562

วิธีซ้ือหรือจา้งราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ชือ้หรือจา้ง

ศูนยบ์รหิารจัดการดา่นตรวจสตัวน้์ าเขต 1 (เชยีงราย) กองควบคุมการค้าสตัวน้์ าและปจัจัยการผลติ

วนัที ่6 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2562 
จดัซ้ือประจ าเดือน สิงหาคม 2562

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



 


