
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

1
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

15,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

10,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

10,000
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 245/2564        
    ลงวันที่ 6 ส.ค. 64

2 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,000.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง
รานสินไพศาล                            

5,040
รานสินไพศาล                            5,040

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 246/2564        

    ลงวันที่ 6 ส.ค. 64

3 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,000.00 3,010.00 เฉพาะเจาะจง
รานสินไพศาล                            

3,010
รานสินไพศาล                            3,010

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่
กําหนดไว

ศพจ.ชร. 247/2564        
    ลงวันที่ 6 ส.ค. 64

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,000.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง
ราน เชียงรายกีฬา                      

3,800
ราน เชียงรายกีฬา                      3,800

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่
กําหนดไว

ศพจ.ชร. 248/2564        
    ลงวันที่ 6 ส.ค. 64

5 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ละอองนวลพาณิชย                

9,000
ราน ละอองนวลพาณิชย                9,000

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 249/2564        

    ลงวันที่ 6 ส.ค. 64

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10,000.00 5,230.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     5,230
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร        

5,230
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 250/2564        
    ลงวันที่ 6 ส.ค. 64

7
จางเหมาซอมแซมเครื่อง

คอมพิวเตอร
2,000.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร       

                1,880

หางหุนสวนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร         

              1,880

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 251/2564        

    ลงวันที่ 6 ส.ค. 64

8
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

15,000.00 11,970.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

11,970
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

11,970
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 252/2564        
    ลงวันที่ 6 ส.ค. 64

9
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

5,000.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง ราน นุกูล การกลึง                     2,720 ราน นุกูล การกลึง                      2,720
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 253/2564        
    ลงวันที่ 6 ส.ค. 64

10 จางเหมาซอมแซมรถยนต 10,000.00 6,210.00 เฉพาะเจาะจง
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

6,210
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

6,210
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 254/2564        
    ลงวันที่ 6 ส.ค. 64

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 60,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

50,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

50,000
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 255/2564        
    ลงวันที่ 6 ส.ค. 64

12 ซื้อวัสดุการเกษตร 30,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

26,000

หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 
26,000

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่
กําหนดไว

ศพจ.ชร. 256/2564        

    ลงวันที่ 6 ส.ค. 64

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,000.00 1,815.00 เฉพาะเจาะจง
ราน น้ําดื่มดอลลา                          

1,815

ราน น้ําดื่มดอลลา                          

1,815

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 257/2564        

    ลงวันที่ 6 ส.ค. 64

14 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 30,000.00 17,904.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

17,904
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     17,904

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่
กําหนดไว

ศพจ.ชร. 258/2564        
    ลงวันที่ 6 ส.ค. 64

15 ซื้อวัสดุกอสราง 2,000.00 1,905.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                         

 1,905

บริษัท คํามูเซอ จํากัด                         

1,905

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 259/2564        

    ลงวันที่ 6 ส.ค. 64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

16 จางเหมาทํารูปเลม 6,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
รานเทคโนปริ้นท                               

 5,000
รานเทคโนปริ้นท                                

5,000
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 260/2564        
    ลงวันที่ 13 ส.ค. 64

17 จางเหมาทํารูปเลม 15,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
รานเทคโนปริ้นท                               

 10,000

รานเทคโนปริ้นท                                

10,000

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 261/2564        

    ลงวันที่ 13 ส.ค. 64

18 จางเหมาทํารูปเลม 30,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง
รานเทคโนปริ้นท                               

 24,000
รานเทคโนปริ้นท                                

24,000
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 262/2564        
    ลงวันที่ 13 ส.ค. 64

19
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

15,000.00 14,750.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

14,750
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

14,750
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 263/2564        
    ลงวันที่ 13 ส.ค. 64

20
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย
10,000.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง

ราน เชียงรายกีฬา                      

5,400
ราน เชียงรายกีฬา                      5,400

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 264/2564        

    ลงวันที่ 13 ส.ค. 64

21
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

5,000.00 3,560.00 เฉพาะเจาะจง ราน นุกูล การกลึง                     3,560 ราน นุกูล การกลึง                      3,560
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 265/2564        
    ลงวันที่ 13 ส.ค. 64

22
จางเหมาซอมแซมเครื่องสูบ

น้ํา
1,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ราน หนองหลวงการกลึง                     

 600

ราน หนองหลวงการกลึง                      

600

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 266/2564        

    ลงวันที่ 13 ส.ค. 64

23 ซื้อวัสดุกอสราง 5,000.00 3,920.00 เฉพาะเจาะจง รานวิทวัสการไฟฟา                    3,920 รานวิทวัสการไฟฟา                    3,920
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 267/2564        
    ลงวันที่ 13 ส.ค. 64

24 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000.00 3,795.00 เฉพาะเจาะจง รานวิทวัสการไฟฟา                    3,795 รานวิทวัสการไฟฟา                    3,795
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 268/2564        
    ลงวันที่ 13 ส.ค. 64

25 ซื้อวัสดุการเกษตร 20,000.00 17,250.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

17,250
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

17,250
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 269/2564        
    ลงวันที่ 13 ส.ค. 64

26
จางเหมาซอมแซมเครื่องตัด
หญา

3,000.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง
ราน สากลการเกษตร 2015               

2,760
ราน สากลการเกษตร 2015               

2,760
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 270/2564        
    ลงวันที่ 13 ส.ค. 64

27
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

30,000.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน สินไพศาล                        2,400 ราน สินไพศาล                          2,400
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 271/2564        

    ลงวันที่ 13 ส.ค. 64

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,000.00 9,050.00 เฉพาะเจาะจง
ราน เชียงรายกีฬา                      

9,050
ราน เชียงรายกีฬา                      9,050

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 272/2564        

    ลงวันที่ 16 ส.ค. 64

29 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,000.00 1,710.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ละอองนวลพาณิชย                

1,710
ราน ละอองนวลพาณิชย                1,710

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่
กําหนดไว

ศพจ.ชร. 273/2564        
    ลงวันที่ 16 ส.ค. 64

30 จางเหมาซอมแซมรถยนต 10,000.00 5,715.00 เฉพาะเจาะจง
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

5,715

อู เมืองชุม เซอรวิส                       

5,715

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 274/2564        

    ลงวันที่ 16 ส.ค. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

31 จางเหมาซอมแซมรถยนต 10,000.00 4,780.00 เฉพาะเจาะจง
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

4,780
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

4,780
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 275/2564        
    ลงวันที่ 16 ส.ค. 64

32 จางเหมาซอมแซมรถยนต 5,000.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

2,300

อู เมืองชุม เซอรวิส                       

2,300

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 276/2564        

    ลงวันที่ 16 ส.ค. 64

33
จางเหมาซอมแซมระบบ
ประปา

50,000.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง
รานเอส.บี.เครื่องกรองน้ํา                    

43,870
รานเอส.บี.เครื่องกรองน้ํา                    

43,870
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 277/2564        
    ลงวันที่ 20 ส.ค. 64

34 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 10,000.00 9,198.00 เฉพาะเจาะจง
รานสินไพศาล                            

9,198
รานสินไพศาล                            9,198

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่
กําหนดไว

ศพจ.ชร. 278/2564        
    ลงวันที่ 20 ส.ค. 64

35 ซื้อวัสดุการเกษตร 20,000.00 15,040.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ละอองนวลพาณิชย                

15,040

ราน ละอองนวลพาณิชย                

15,040

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 279/2564        

    ลงวันที่ 20 ส.ค. 64

36 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 5,000.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

4,500
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

4,500
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 280/2564        
    ลงวันที่ 20 ส.ค. 64

37
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย
5,000.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

4,500

หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

4,500

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 281/2564        

    ลงวันที่ 20 ส.ค. 64

38 ซื้อวัสดุการเกษตร 40,000.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

34,500
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

34,500
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 282/2564        
    ลงวันที่ 20 ส.ค. 64

39
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

20,000.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

12,200
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

12,200
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 283/2564        
    ลงวันที่ 20 ส.ค. 64

40 ซื้อวัสดุกอสราง 5,000.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                        

 4,800
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                         

4,800
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 284/2564        
    ลงวันที่ 20 ส.ค. 64

41
จางเหมาซอมแซม
คอมพิวเตอร

10,000.00 9,419.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     9,419
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร       

9,419
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 285/2564        
    ลงวันที่ 23 ส.ค. 64

42
จางเหมาซอมแซม
คอมพิวเตอร

10,000.00 6,059.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     6,059
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร        

6,059
ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว
ศพจ.ชร. 286/2564        

    ลงวันที่ 23 ส.ค. 64

43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10,000.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     2,300
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร        

2,300

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่

กําหนดไว

ศพจ.ชร. 287/2564        

    ลงวันที่ 23 ส.ค. 64

44 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 30,000.00 23,804.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

23,804
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     23,804

ราคาที่เสนอไมเกินวงเงินที่
กําหนดไว

ศพจ.ชร. 288/2564        
    ลงวันที่ 23 ส.ค. 64
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