
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,000.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง
ราน เชียงรายกีฬา                      

2,700
ราน เชียงรายกีฬา                      

2,700
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 160/2564        
    ลงวันที่ 3 พ.ค. 64

2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 3,000.00 2,360.00 เฉพาะเจาะจง
ราน นุกูล การกลึง                      

2,360

ราน นุกูล การกลึง                      

2,360

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 161/2564        

    ลงวันที่ 3 พ.ค. 64

3 ซื้อวัสดุการเกษตร 15,000.00 12,830.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ละอองนวลพาณิชย             

12,830
ราน ละอองนวลพาณิชย             

12,830
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 162/2564        
    ลงวันที่ 3 พ.ค. 64

4 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง
ราน อาโปอิงคเจ็ท                   

1,920
ราน อาโปอิงคเจ็ท                   

1,920
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 163/2564        
    ลงวันที่ 3 พ.ค. 64

5 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 17,096.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

17,096

บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

17,096

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 164/2564        

    ลงวันที่ 7 พ.ค. 64

6 ซื้อวัสดุการเกษตร 20,000.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 10,800
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 10,800
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 165/2564        
    ลงวันที่ 7 พ.ค. 64

7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2,000.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง
รานวิทวัสการไฟฟา                 

1,200

รานวิทวัสการไฟฟา                 

1,200

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 166/2564        

    ลงวันที่ 7 พ.ค. 64

8 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 20,000.00 12,850.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ12,850
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ12,850
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 167/2564        
    ลงวันที่ 7 พ.ค. 64

9 ซื้อวัสดุการเกษตร 5,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 4,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 4,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 168/2564        
    ลงวันที่ 7 พ.ค. 64

10 ซื้อวัสดุการเกษตร 5,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 4,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 4,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 169/2564        
    ลงวันที่ 7 พ.ค. 64

11 ซื้อวัสดุกอสราง 10,000.00 7,530.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                    

        7,530
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                   

         7,530
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 170/2564        
    ลงวันที่ 7 พ.ค. 64

12 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3,000.00 2,430.00 เฉพาะเจาะจง
ราน สากลการเกษตร 2015           

         2,430

ราน สากลการเกษตร 2015           
        2,430

ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 171/2564        
    ลงวันที่ 7 พ.ค. 64

13 ซื้อวัสดุการเกษตร 30,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 23,000

หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตร

ภัณฑ 23,000

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 172/2564        

    ลงวันที่ 7 พ.ค. 64

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,000.00 6,415.00 เฉพาะเจาะจง
ราน เชียงรายกีฬา                      

6,415
ราน เชียงรายกีฬา                      

6,415
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 173/2564        
    ลงวันที่ 18 พ.ค. 64

15 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
รานสินไพศาล                            

1,800

รานสินไพศาล                           

 1,800

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 174/2564        

    ลงวันที่ 18 พ.ค. 64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

16 วัสดุสํานักงาน 6,000.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง
รานเก็ทไอเดียร                     

5,900
รานเก็ทไอเดียร                     

5,900
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 175/2564        
    ลงวันที่ 18 พ.ค. 64

17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2,000.00 1,640.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     

1,640

หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     

1,640

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 176/2564        

    ลงวันที่ 18 พ.ค. 64

18 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ละอองนวลพาณิชย             

9,000
ราน ละอองนวลพาณิชย             

9,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 177/2564        
    ลงวันที่ 18 พ.ค. 64

19
ทําประกันภัยรถตู ทะเบียน นข-
381 ชร

1,000.00 884.61 เฉพาะเจาะจง
สถานตรวจสภาพรถวิไลรัตน เวียงชัย  

        884.61
สถานตรวจสภาพรถวิไลรัตน เวียงชัย  

        884.61
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 178/2564        
    ลงวันที่ 18 พ.ค. 64

20
ทําประกันภัยรถตู ทะเบียน นก-

3489 ชร
2,000.00 1,739.14 เฉพาะเจาะจง

สถานตรวจสภาพรถวิไลรัตน เวียงชัย  

        1,739.14

สถานตรวจสภาพรถวิไลรัตน เวียงชัย  

        1,739.14

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 179/2564        

    ลงวันที่ 18 พ.ค. 64

21
ทําประกันภัยรถยต ทะเบียน กพ-
6664 ชร

500.00 499.91 เฉพาะเจาะจง
สถานตรวจสภาพรถวิไลรัตน เวียงชัย  

       499.91
สถานตรวจสภาพรถวิไลรัตน เวียงชัย  

       499.91
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 180/2564        
    ลงวันที่ 18 พ.ค. 64

22
ทําประกันภัยรถยต ทะเบียน กย-

6957 ชร
1,000.00 655.76 เฉพาะเจาะจง

สถานตรวจสภาพรถวิไลรัตน เวียงชัย  

       655.76

สถานตรวจสภาพรถวิไลรัตน เวียงชัย  

       655.76

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 181/2564        

    ลงวันที่ 18 พ.ค. 64

23
ทําประกันภัยรถยต ทะเบียน กย-
6956 ชร

2,000.00 1,003.34 เฉพาะเจาะจง
สถานตรวจสภาพรถวิไลรัตน เวียงชัย  

      1,003.34
สถานตรวจสภาพรถวิไลรัตน เวียงชัย  

      1,003.34
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 182/2564        
    ลงวันที่ 18 พ.ค. 64

24
ทําประกันภัยรถยต ทะเบียน กธ-
9673 ชร

1,000.00 724.36 เฉพาะเจาะจง
สถานตรวจสภาพรถวิไลรัตน เวียงชัย  

      724.36
สถานตรวจสภาพรถวิไลรัตน เวียงชัย  

      724.36
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 183/2564        
    ลงวันที่ 18 พ.ค. 64

25
ทําประกันภัยรถยต ทะเบียน 
80-9497 ชร

2,000.00 1,465.61 เฉพาะเจาะจง
สถานตรวจสภาพรถวิไลรัตน เวียงชัย  

      1,465.61
สถานตรวจสภาพรถวิไลรัตน เวียงชัย  

      1,465.61
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 184/2564        
    ลงวันที่ 18 พ.ค. 64

26 ซื้อวัสดุกอสราง 10,000.00 8,037.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                    

       8,037
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                   

        8,037
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 185/2564        
    ลงวันที่ 18 พ.ค. 64

27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 4,000.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง
ราน นุกูล การกลึง                     

3,200
ราน นุกูล การกลึง                      

3,200
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 186/2564        
    ลงวันที่ 18 พ.ค. 64

28
จางเหมาซอมแซมครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
3,000.00 2,301.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     

2,301

หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     

2,301

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 187/2564        

    ลงวันที่ 18 พ.ค. 64

29 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 17,004.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด      

17,004
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด      

17,004
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 188/2564        
    ลงวันที่ 25 พ.ค. 64
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