
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

20,000.00 15,875.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 15,875
หางหุนสวนจํากัด สิงหทอง

เกษตรภัณฑ 15,875
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 132/2564           
 ลงวันที่ 1  เม.ย. 2564

2 ซื้อวัสดุกอสราง 5,000.00 4,726.00 เฉพาะเจาะจง
รานวิทวัสการไฟฟา                  

  4,726
รานวิทวัสการไฟฟา                

    4,726
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 133/2564           
 ลงวันที่ 1  เม.ย. 2564

3 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ละอองนวลพาณิชย            

 9,000
ราน ละอองนวลพาณิชย          

    9,000
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 134/2564           
 ลงวันที่ 1  เม.ย. 2564

4 ซื้อวัสดุการเกษตร 15,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 14,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทอง

เกษตรภัณฑ 14,000
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 135/2564           
 ลงวันที่ 1  เม.ย. 2564

5
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

10,000.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 7,500
หางหุนสวนจํากัด สิงหทอง

เกษตรภัณฑ 7,500
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 136/2564           
 ลงวันที่ 1  เม.ย. 2564

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,000.00 960.00 เฉพาะเจาะจง
ราน เชียงรายกีฬา                

960
ราน เชียงรายกีฬา                

960
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 137/2564           
 ลงวันที่ 1  เม.ย. 2564

7 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,000.00 600.00 เฉพาะเจาะจง
ราน อาโปอิงคเจ็ท                  

 600
ราน อาโปอิงคเจ็ท                 

  600
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 138/2564           
 ลงวันที่ 1  เม.ย. 2564

8
จางเหมาซอมแซม
รถจักรยานยนต

2,000.00 1,830.00 เฉพาะเจาะจง
นายทองดี  นวลตา                  

 1,830
นายทองดี  นวลตา                 

  1,830
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 139/2564           
 ลงวันที่ 7  เม.ย. 2564

9 จางเหมาซอมแซมรถยนต 5,000.00 4,140.00 เฉพาะเจาะจง
อู เมืองชุม เซอรวิส                

4,140
อู เมืองชุม เซอรวิส               

 4,140
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 140/2564           
 ลงวันที่ 7  เม.ย. 2564

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2000.00 1,170.00 เฉพาะเจาะจง
ราน อรสาปริ้นติ้ง                    

      1,170
ราน อรสาปริ้นติ้ง                  

        1,170
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 141/2564           
 ลงวันที่ 7  เม.ย. 2564

11 ซื้อวัสดุกอสราง 2,000.00 1,425.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด กิตธน            

 1,425
หางหุนสวนจํากัด กิตธน          

   1,425
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 142/2564           
 ลงวันที่ 9  เม.ย. 2564

12 ซื้อวัสดุกอสราง 5,000.00 3,855.00 เฉพาะเจาะจง
รานวิทวัสการไฟฟา                 

3,855
รานวิทวัสการไฟฟา                

 3,855
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 143/2564           
 ลงวันที่ 9  เม.ย. 2564

13 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,000.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด               

               2,600
บริษัท คํามูเซอ จํากัด             

                 2,600
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 144/2564           
 ลงวันที่ 9  เม.ย. 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   30  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 เมษายน 2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   30  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564

14 ซื้อวัสดุการเกษตร 5,000.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง
รานวิทวัสการไฟฟา                 

3,300
รานวิทวัสการไฟฟา                

 3,300
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 145/2564           
 ลงวันที่ 19  เม.ย. 2564

15 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00 1,370.00 เฉพาะเจาะจง
ราน สากลการเกษตร 2015      

              1,370
ราน สากลการเกษตร 2015    

                1,370
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 146/2564           
 ลงวันที่ 19  เม.ย. 2564

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,000.00 1,625.00 เฉพาะเจาะจง
ราน น้ําดื่มดอลลา                   

       1,625
ราน น้ําดื่มดอลลา                  

        1,625
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 147/2564           
 ลงวันที่ 19  เม.ย. 2564

17
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

2,000.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง
รานวิทวัสการไฟฟา                 

1,200
รานวิทวัสการไฟฟา                

 1,200
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 148/2564           
 ลงวันที่ 21  เม.ย. 2564

18 ซื้อวัสดุกอสราง 5,000.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง
รานวิทวัสการไฟฟา                 

4,300
รานวิทวัสการไฟฟา                

 4,300
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 149/2564           
 ลงวันที่ 21  เม.ย. 2564

19 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000.00 5,588.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด    

 5,588
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด  

   5,588
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 150/2564           
 ลงวันที่ 21  เม.ย. 2564

20 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000.00 5,620.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด    

  5,620
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด  

    5,620
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 151/2564           
 ลงวันที่ 21  เม.ย. 2564

21 ซื้อวัสดุการเกษตร 50,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 25,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทอง

เกษตรภัณฑ 25,000
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 152/2564           
 ลงวันที่ 23  เม.ย. 2564

22 ซื้อวัสดุการเกษตร 30,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 20,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทอง

เกษตรภัณฑ 20,000
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 153/2564           
 ลงวันที่ 23  เม.ย. 2564

23
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

20,000.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ14,500
หางหุนสวนจํากัด สิงหทอง

เกษตรภัณฑ 14,500
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 154/2564           
 ลงวันที่ 23  เม.ย. 2564

24 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 1,500
หางหุนสวนจํากัด สิงหทอง

เกษตรภัณฑ 1,500
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 155/2564           
 ลงวันที่ 23  เม.ย. 2564

25
จางเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ (5 งวด)

40,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายจรัล  พงษศักดิ์                

35,000
นายจรัล  พงษศักดิ์               

 35,000
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 156/2564           
 ลงวันที่ 27  เม.ย. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   30  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564

26
จางเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ (5 งวด)

40,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายประกาย มโนวรรณ            

35,000
นายประกาย มโนวรรณ           

 35,000
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 157/2564           
 ลงวันที่ 27  เม.ย. 2564

27
จางเหมาบริการงานคนงาน
ประมง (5 งวด)

40,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสุภาพ  อภิสุนทรสุข            

    35,000
นายสุภาพ  อภิสุนทรสุข          

      35,000
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 158/2564           
 ลงวันที่ 27  เม.ย. 2564

28
จางเหมาบริการงานคนงาน
ประมง (5 งวด)

40,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางแสงเดือน  บวรมั่นชัย         

 35,000
นางแสงเดือน  บวรมั่นชัย         

 35,000
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 159/2564           
 ลงวันที่ 27  เม.ย. 2564


	เม.ย. 64

