
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาซอมแซมรถยนต 50,000.00 45,517.00 เฉพาะเจาะจง
อู เมืองชุม เซอรวิส                

45,517
อู เมืองชุม เซอรวิส                

45,517
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 98/2564            
ลงวันที่ 1  มี.ค.  2564

2 จางเหมาซอมแซมรถยนต 15,000.00 14,906.00 เฉพาะเจาะจง
อู เมืองชุม เซอรวิส                

14,906

อู เมืองชุม เซอรวิส                

14,906

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 99/2564            

ลงวันที่ 1  มี.ค.  2564

3 จางเหมาซอมแซมรถยนต 10,000.00 9,150.00 เฉพาะเจาะจง
อู เมืองชุม เซอรวิส                

9,150
อู เมืองชุม เซอรวิส                

9,150
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 100/2564           
 ลงวันที่ 1  มี.ค.  2564

4 จางเหมาซอมแซมรถยนต 3,000.00 2,360.00 เฉพาะเจาะจง
อู เมืองชุม เซอรวิส                

2,360
อู เมืองชุม เซอรวิส                

2,360
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 101/2564           
 ลงวันที่ 1  มี.ค.  2564

5 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,000.00 600.00 เฉพาะเจาะจง
ราน อาโปอิงคเจ็ท                    

600

ราน อาโปอิงคเจ็ท                    

600

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 102/2564           

 ลงวันที่ 1  มี.ค.  2564

6 จางเหมาเย็บกระชังงานวิจัย 40,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางบัวไหล  พงษศักดิ์                

30,000
นางบัวไหล  พงษศักดิ์                

30,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 103/2564           
 ลงวันที่ 1  มี.ค.  2564

7 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายทศพล  มะโนวรรณ                

       3,000

นายทศพล  มะโนวรรณ                 

      3,000

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 104/2564           

 ลงวันที่ 1  มี.ค.  2564

8 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,000.00 570.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ป.ปลา                               

                570
ราน ป.ปลา                                

              570
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 105/2564           
 ลงวันที่ 2  มี.ค.  2564

9 ซื้อวัสดุการเกษตร 5,000.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 4,750
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 4,750
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 106/2564           
 ลงวันที่ 2  มี.ค.  2564

10 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 30,000.00 27,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด      

27,840
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด      

27,840
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 107/2564           
 ลงวันที่ 2  มี.ค.  2564

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ละอองนวลพาณิชย              

9,000
ราน ละอองนวลพาณิชย              

9,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 108/2564           
 ลงวันที่ 9  มี.ค.  2564

12 ซื้อวัสดุกอสราง 3,000.00 2,559.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                   

            2,559
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                    

           2,559
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 109/2564           
 ลงวันที่ 9  มี.ค.  2564

13 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                   

           1,680

บริษัท คํามูเซอ จํากัด                    

          1,680

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 110/2564           

 ลงวันที่ 9  มี.ค.  2564

14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 15,000.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 12,200
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 12,200
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 111/2564           
 ลงวันที่ 12  มี.ค.  2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   1  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   1  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2,000.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง
รานสินไพศาล                           

 1,560
รานสินไพศาล                            

1,560
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 112/2564           
 ลงวันที่ 12  มี.ค.  2564

16 ซื้อวัสดุการเกษตร 4,000.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ป.ปลา                               

                3,900

ราน ป.ปลา                                

               3,900

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 113/2564           

 ลงวันที่ 15  มี.ค.  2564

17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,000.00 7,920.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 7,920
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 7,920
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 114/2564           
 ลงวันที่ 15  มี.ค.  2564

18 ซื้อวัสดุการเกษตร 50,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 40,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 40,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 115/2564           
 ลงวันที่ 15  มี.ค.  2564

19 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,000.00 500.00 เฉพาะเจาะจง
ราน อาโปอิงคเจ็ท                   

500

ราน อาโปอิงคเจ็ท                    

500

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 116/2564           

 ลงวันที่ 15  มี.ค.  2564

20 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ละอองนวลพาณิชย              

1,340
ราน ละอองนวลพาณิชย              

1,340
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 117/2564           
 ลงวันที่ 15  มี.ค.  2564

21 จางเหมาซอมแซมรถยนต  1 คัน 20,000.00 15,347.55 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด         

             15,347.55

บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด          

            15,347.55

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 118/2564           

 ลงวันที่ 15  มี.ค.  2564

22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 7,000.00 6,780.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     

6,780
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     

6,780
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 119/2564           
 ลงวันที่ 15  มี.ค.  2564

23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3,000.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     

2,090
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     

2,090
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 120/2564           
 ลงวันที่ 15  มี.ค.  2564

24 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 12,000.00 11,230.00 เฉพาะเจาะจง
รานสินไพศาล                           

 11,230
รานสินไพศาล                            

11,230
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 121/2564           
 ลงวันที่ 23  มี.ค.  2564

25 ซื้อวัสดุการเกษตร 30,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 26,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 26,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 122/2564           
 ลงวันที่ 23  มี.ค.  2564

26 จางเหมาซอมแซมมอเตอร 4,000.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง
รานหนองหลวง การกลึง                

        3,600
รานหนองหลวง การกลึง                 

       3,600
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 123/2564           
 ลงวันที่ 25  มี.ค.  2564

27
จางเหมาซอมแซมเครื่องสูบน้ําทอ

พญานาค
5,000.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง

รานหนองหลวง การกลึง                

        4,900

รานหนองหลวง การกลึง                 

       4,900

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 124/2564           

 ลงวันที่ 25  มี.ค.  2564

28 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 3,000.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง
ราน นุกูล การกลึง                      

2,240
ราน นุกูล การกลึง                      

2,240
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 125/2564           
 ลงวันที่ 25  มี.ค.  2564
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   1  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

29 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 13,720.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด      

13,720
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด      

13,720
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 126/2564           
 ลงวันที่ 25  มี.ค.  2564

30 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 13,720.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด      

13,720

บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด      

13,720

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 127/2564           

 ลงวันที่ 25  มี.ค.  2564

31 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000.00 5,480.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด      

5,480
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด      

5,480
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 128/2564           
 ลงวันที่ 25  มี.ค.  2564

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,000.00 5,425.00 เฉพาะเจาะจง
ราน เชียงรายกีฬา                

5,425
ราน เชียงรายกีฬา                5,425

ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 129/2564           
 ลงวันที่ 25  มี.ค.  2564

33 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,000.00 380.00 เฉพาะเจาะจง
ราน อาโปอิงคเจ็ท                   

380

ราน อาโปอิงคเจ็ท                    

380

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 130/2564           

 ลงวันที่ 25  มี.ค.  2564

34 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง
รานเทคโนปริ้น                           

  4,900
รานเทคโนปริ้น                            

 4,900
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 131/2564           
 ลงวันที่ 25  มี.ค.  2564
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