
แบบ สขร. 1

วงเงนิที่จดัซ้ือ เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจดัจา้ง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1
ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง
(ประจ้าเดือน พ.ย. 63)

10,235.36 10,235.36 เฉพาะเจาะจง
      สหกรณ์การเกษตร    

 เชียงแสน จ้ากดั
10,235.36

      สหกรณ์การเกษตร    
 เชียงแสน จ้ากดั

10,235.36
เสนอราคาต ้าสุดไม่เกนิราคา
ท้องตลาดและไม่เกนิวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  001/2564     
ลว. 3/11/63

2
ค่าแบตเตอรี  รถยนต์     

 5 กง - 6620 
กรุงเทพมหานคร

3,350 3,350 เฉพาะเจาะจง
ค่าแบตเตอรี  รถยนต์       

 5 กง - 6620 
กรุงเทพมหานคร

3,350
ค่าแบตเตอรี  รถยนต์       

 5 กง - 6620 
กรุงเทพมหานคร

3,350
เสนอราคาต ้าสุดไม่เกนิราคา
ท้องตลาดและไม่เกนิวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  002/2564     
ลว. 10/11/63

3
ค่าจดัซ้ือวัสดุส้านักงาน 
(น้้าดื มประจ้าเดือน     

พ.ย. 63)
765 765 เฉพาะเจาะจง

       ร้านน้้าดื มอาร์โอ     
ถนอมทิพย์

765
       ร้านน้้าดื มอาร์โอ     

ถนอมทิพย์
765

เสนอราคาต ้าสุดไม่เกนิราคา
ท้องตลาดและไม่เกนิวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  003/2564     
ลว. 10/11/63

วงเงนิที่จดัซ้ือ เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจดัจา้ง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

4 จา้งเหมาพนักงานขับรถ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายสมผัด กนัแกว้ 27,000 นายสมผัด กนัแกว้ 27,000
เสนอราคาต ้าสุดไม่เกนิราคา
ท้องตลาดและไม่เกนิวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  001/2564     
ลว. 03/11/63

5
จา้งเหมางานตรวจสอบ

และรับรองคุณภาพสินค้า
ประมง

45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง
        นายอรรถพงษ์       

  ธิวงค์เวียง
45,000

        นายอรรถพงษ์       
  ธิวงค์เวียง

45,000
เสนอราคาต ้าสุดไม่เกนิราคา
ท้องตลาดและไม่เกนิวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  002/2564     
ลว. 03/11/63

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
ช้ือหรอืจา้ง

จดัจา้งประจ าเดือน พฤศจกิายน 2563

ล าดับที่
ช้ือหรอืจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2563

ศูนยบ์รหิารจดัการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) กองตรวจสอบเรอืประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจยัการผลิต

วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

จดัซ้ือประจ าเดือน พฤศจกิายน 2563

ล าดับที่



วงเงนิที่จดัซ้ือ เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจดัจา้ง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

จดัจา้งประจ าเดือน พฤศจกิายน 2563

ล าดับที่
ช้ือหรอืจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง

6
จา้งเหมางานตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินค้า
ประมง

45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง
       นางสาวชลธิชา       

 ฉัตรเงิน
45,000

       นางสาวชลธิชา       
 ฉัตรเงิน

45,000
เสนอราคาต ้าสุดไม่เกนิราคา
ท้องตลาดและไม่เกนิวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  003/2564     
ลว. 03/11/63

7

ค่าจา้งตรวจซ่อมแซม
บ้ารุงรักษายานพาหนะ
และขนส่ง ทะเบียน 5 กง
 6620 กรุงเทพมหานคร

7,483.67 7,483.67 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้าเชียงราย 

จ้ากดั
7,483.67

บริษัท โตโยต้าเชียงราย 
จ้ากดั

7,483.67
เสนอราคาต ้าสุดไม่เกนิราคา
ท้องตลาดและไม่เกนิวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  004/2564     
ลว. 04/11/63

8

ค่าจา้งตรวจซ่อมแซม
บ้ารุงรักษายานพาหนะ
และขนส่ง ทะเบียน 6 กง
 2973 กรุงเทพมหานคร

3,834.97       3,834.97   เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้าเชียงราย 

จ้ากดั
3,834.97   

บริษัท โตโยต้าเชียงราย 
จ้ากดั

3,834.97    
เสนอราคาต ้าสุดไม่เกนิราคา
ท้องตลาดและไม่เกนิวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  005/2564     
ลว. 03/11/63

9 จา้งเหมางานจดัท้าข้อมูล 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง
        นายนันทภพ         

 ธิวงค์เวียง
30,000

        นายนันทภพ         
  ธิวงค์เวียง

30,000
เสนอราคาต ้าสุดไม่เกนิราคา
ท้องตลาดและไม่เกนิวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  006/2564     
ลว. 10/11/63

10
จา้งเหมาบริการท้าความ
สะอาด

70,000 70,000 เฉพาะเจาะจง นางชวัลลักษณ์ ธิธรรมมา 70,000 นางชวัลลักษณ์ ธิธรรมมา 70,000
เสนอราคาต ้าสุดไม่เกนิราคา
ท้องตลาดและไม่เกนิวงเงินที 

อนุมัติแล้ว

ศบด.เขต 1 (ชร)  007/2564     
ลว. 10/11/63


