
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

1 ซื้อวัสดุการเกษตร 30,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

21,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

21,000
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 226/2564        
    ลงวันที่ 1 ก.ค. 64

2
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย
15,000.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

12,500

หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

12,500

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 227/2564        

    ลงวันที่ 1 ก.ค. 64

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5,000.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง
ราน เชียงรายกีฬา                      

3,300
ราน เชียงรายกีฬา                      3,300

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่
กําหนดไว

ศพจ.ชร. 228/2564        
    ลงวันที่ 1 ก.ค. 64

4 จางเหมาซอมแซมรถยนต 15,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

12,000
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

12,000
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 229/2564        
    ลงวันที่ 1 ก.ค. 64

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,000.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเบสท(2009) จํากัด             

           7,600

บริษัท ไทยเบสท(2009) จํากัด               

         7,600

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 230/2564        

    ลงวันที่ 5 ก.ค. 64

6
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

5,000.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

2,980
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

2,980
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 231/2564        
    ลงวันที่ 9 ก.ค. 64

7 ซื้อวัสดุการเกษตร 30,000.00 23,400.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

23,400

หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

23,400

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 232/2564        

    ลงวันที่ 9 ก.ค. 64

8 ซื้อวัสดุการเกษตร 15,000.00 13,580.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ละอองนวลพาณิชย                

13,580
ราน ละอองนวลพาณิชย                

13,580
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 233/2564        
    ลงวันที่ 9 ก.ค. 64

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,000.00 2,920.00 เฉพาะเจาะจง
ราน เชียงรายกีฬา                      

2,920
ราน เชียงรายกีฬา                      2,920

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่
กําหนดไว

ศพจ.ชร. 234/2564        
    ลงวันที่ 9 ก.ค. 64

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10,000.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง
ราน เชียงรายกีฬา                      

7,500
ราน เชียงรายกีฬา                      7,500

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่
กําหนดไว

ศพจ.ชร. 235/2564        
    ลงวันที่ 9 ก.ค. 64

11 ซื้อวัสดุกอสราง 10,000.00 8,354.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                         

 8,354
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                          

8,354
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 236/2564        
    ลงวันที่ 9 ก.ค. 64

12 ซื้อวัสดุกอสราง 10,000.00 8,490.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                         

 8,490

บริษัท คํามูเซอ จํากัด                          
8,490

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่
กําหนดไว

ศพจ.ชร. 237/2564        

    ลงวันที่ 9 ก.ค. 64

13 ซื้อวัสดุกอสราง 10,000.00 8,409.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                         

 8,409

บริษัท คํามูเซอ จํากัด                          

8,409

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 238/2564        

    ลงวันที่ 9 ก.ค. 64

14
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

5,000.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

3,800
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

3,800
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 239/2564        
    ลงวันที่ 9 ก.ค. 64

15
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย
5,000.00 4,120.00 เฉพาะเจาะจง

ราน นุกูล การกลึง                      

4,120
ราน นุกูล การกลึง                      4,120

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 240/2564        

    ลงวันที่ 9 ก.ค. 64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

16 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 30,000.00 24,204.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

24,204
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     24,204

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่
กําหนดไว

ศพจ.ชร. 241/2564        
    ลงวันที่ 16 ก.ค. 64

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,000.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง
ราน เชียงรายกีฬา                      

4,050
ราน เชียงรายกีฬา                      4,050

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 242/2564        

    ลงวันที่ 16 ก.ค. 64

18 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00 1,770.00 เฉพาะเจาะจง
รานสินไพศาล                            

1,770
รานสินไพศาล                            1,770

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่
กําหนดไว

ศพจ.ชร. 243/2564        
    ลงวันที่ 16 ก.ค. 64

19 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางบัวคํา  สุขพร                        

1,500
นางบัวคํา  สุขพร                        1,500

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่
กําหนดไว

ศพจ.ชร. 244/2564        
    ลงวันที่ 16 ก.ค. 64
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