
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2,000.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง
นายทวน  นามทิพย                             

      1,850
นายทวน  นามทิพย                           

        1,850
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 189/2564          
  ลงวันที่ 1 มิ.ย. 64

2 ซื้อวัสดุกอสราง 10,000.00 7,198.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                          

7,198

บริษัท คํามูเซอ จํากัด                         

 7,198

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 190/2564          

  ลงวันที่ 1 มิ.ย. 64

3 ซื้อวัสดุการเกษตร 5,000.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

2,400
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

2,400
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 191/2564          
  ลงวันที่ 1 มิ.ย. 64

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,000.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง รานสินไพศาล                            2,040
รานสินไพศาล                            

2,040
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 192/2564          
  ลงวันที่ 1 มิ.ย. 64

5
จางเหมาซอมแซมเครื่องสูบ

น้ําทอพญานาค
3,000.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง

รานหนองหลวงการกลึง                        

 2,500

รานหนองหลวงการกลึง                       

  2,500

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 193/2564          

  ลงวันที่ 1 มิ.ย. 64

6 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,000.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แสงไทย เชียงราย    

2,850
หางหุนสวนจํากัด แสงไทย เชียงราย    

2,850
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 194/2564          
  ลงวันที่ 1 มิ.ย. 64

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,000.00 2,280.00 เฉพาะเจาะจง ราน เชียงรายกีฬา                      2,280
ราน เชียงรายกีฬา                      

2,280

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 195/2564          

  ลงวันที่ 1 มิ.ย. 64

8 ซื้อวัสดุกอสราง 5,000.00 3,187.00 เฉพาะเจาะจง รานวิทวัสการไฟฟา                    3,187 รานวิทวัสการไฟฟา                    3,187
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 196/2564          
  ลงวันที่ 1 มิ.ย. 64

9 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,000.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ราน อาโปอิงคเจ็ท                        600 ราน อาโปอิงคเจ็ท                        600
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 197/2564          
  ลงวันที่ 1 มิ.ย. 64

10
จางเหมาทํารูปเลมเอกสาร
ฝกอบรม

10,000.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง
ราน เทคโนปริ้น                               

6,800
ราน เทคโนปริ้น                               

6,800
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 198/2564          
  ลงวันที่ 2 มิ.ย. 64

11
จางเหมาทํารูปเลมเอกสาร
ฝกอบรม

10,000.00 5,950.00 เฉพาะเจาะจง
ราน เทคโนปริ้น                              

5,950
ราน เทคโนปริ้น                              

5,950
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 199/2564          
  ลงวันที่ 2 มิ.ย. 64

12 ซื้อวัสดุการเกษตร 5,000.00 3,830.00 เฉพาะเจาะจง ราน ละอองนวลพาณิชย                3,830
ราน ละอองนวลพาณิชย                

3,830
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 200/2564          
  ลงวันที่ 2 มิ.ย. 64

13
จางเหมาซอมแซมเครื่อง

คอมพิวเตอร
2,000.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร         

              1,155

หางหุนสวนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร       

                1,155

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 201/2564          

  ลงวันที่ 2 มิ.ย. 64

14
จางเหมาซอมแซม
เครื่องปรับอากาศ

10,000.00 8,506.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เวียงชัย การชาง จํากัด                 

             8,506.50
บริษัท เวียงชัย การชาง จํากัด                

              8,506.50
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 202/2564          
  ลงวันที่ 7 มิ.ย. 64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

15 จางเหมาซอมแซมรถยนต 5,000.00 3,965.00 เฉพาะเจาะจง
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

3,965
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

3,965
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 203/2564          
  ลงวันที่ 7 มิ.ย. 64

16 จางเหมาซอมแซมรถยนต 5,000.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

2,240

อู เมืองชุม เซอรวิส                       

2,240

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 204/2564          

  ลงวันที่ 7 มิ.ย. 64

17 จางเหมาซอมแซมรถยนต 1,000.00 820.00 เฉพาะเจาะจง อู เมืองชุม เซอรวิส                       820 อู เมืองชุม เซอรวิส                       820
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 205/2564          
  ลงวันที่ 7 มิ.ย. 64

18 ซื้อวัสดุการเกษตร 20,000.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

15,600
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

15,600
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 206/2564          
  ลงวันที่ 7 มิ.ย. 64

19 ซื้อวัสดุการเกษตร 30,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

21,000

หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

21,000

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 207/2564          

  ลงวันที่ 7 มิ.ย. 64

20
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

5,000.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

3,800
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

3,800
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 208/2564          
  ลงวันที่ 7 มิ.ย. 64

21
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย
5,000.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

2,980

หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

2,980

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 209/2564          

  ลงวันที่ 7 มิ.ย. 64

22 ซื้อวัสดุการเกษตร 60,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

50,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

50,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 210/2564          
  ลงวันที่ 14 มิ.ย. 64

23 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

2,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

2,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 211/2564          
  ลงวันที่ 14 มิ.ย. 64

24
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

10,000.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

8,700
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

8,700
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 212/2564          
  ลงวันที่ 14 มิ.ย. 64

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,000.00 6,850.00 เฉพาะเจาะจง ราน เชียงรายกีฬา                      6,850
ราน เชียงรายกีฬา                      

6,850
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 213/2564          
  ลงวันที่ 14 มิ.ย. 64

26
จางเหมาซอมแซมเครื่องสูบ
น้ําทอพญานาค

3,000.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง
รานหนองหลวงการกลึง                        

 2,100
รานหนองหลวงการกลึง                       

  2,100
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 214/2564          
  ลงวันที่ 14 มิ.ย. 64

27
จางเหมาซอมแซมเครื่อง

คอมพิวเตอร
2,000.00 1,775.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร         

              1,775

หางหุนสวนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร       

                1,775

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 215/2564          

  ลงวันที่ 14 มิ.ย. 64

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,000.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง
ราน น้ําดื่มดอลลา                          

1,900
ราน น้ําดื่มดอลลา                          

1,900
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 216/2564          
  ลงวันที่ 14 มิ.ย. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

29
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

3,000.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน นุกูล การกลึง                      2,800
ราน นุกูล การกลึง                      

2,800
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 217/2564          
  ลงวันที่ 14 มิ.ย. 64

30 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 30,000.00 23,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     23,484
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

23,484

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 218/2564          

  ลงวันที่ 14 มิ.ย. 64

31 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ละอองนวลพาณิชย                 

9,000
ราน ละอองนวลพาณิชย             9,000

ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 219/2564          
  ลงวันที่ 18 มิ.ย. 64

32 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00 1,720.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ป.ปลา                                       

       1,720
ราน ป.ปลา                                     

         1,720
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 220/2564          
  ลงวันที่ 21 มิ.ย. 64

33 ซื้อวัสดุการเกษตร 40,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

31,000

หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

31,000

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 221/2564          

  ลงวันที่ 21 มิ.ย. 64

34
จางเหมาซอมแซมเครื่องสูบ
น้ําทอพญานาค

1,000.00 750.00 เฉพาะเจาะจง
รานหนองหลวงการกลึง                        

 750
รานหนองหลวงการกลึง                       

  750
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 222/2564          
  ลงวันที่ 21 มิ.ย. 64

35 ซื้อวัสดุการเกษตร 60,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

50,000

หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

50,000

ราคาที่เสนอไมเกิน

วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 223/2564          

  ลงวันที่ 29 มิ.ย. 64

36 ซื้อวัสดุกอสราง 5,000.00 4,955.00 เฉพาะเจาะจง รานวิทวัสการไฟฟา                     4,955
รานวิทวัสการไฟฟา                     

4,955
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 224/2564          
  ลงวันที่ 29 มิ.ย. 64

37 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 30,000.00 23,884.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     23,884
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

23,884
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 225/2564          
  ลงวันที่ 29 มิ.ย. 64
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