
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุการเกษตร 5,000.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง รานวิทวัสการไฟฟา                    4,750
รานวิทวัสการไฟฟา                    

4,750
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 289/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

2 จางเหมาซอมแซมเครื่องสูบน้ํา 3,000.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง
ราน หนองหลวงการกลึง                      

2,150
ราน หนองหลวงการกลึง                   

   2,150
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 290/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 20,000.00 18,300.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

18,300
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

18,300
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 291/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

4 ซื้อวัสดุการเกษตร 40,000.00 33,400.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

33,400
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

33,400
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 292/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,000.00 7,420.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

7,420
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

7,420
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 293/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,000.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

6,200
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

6,200
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 294/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 70,000.00 69,750.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

69,750
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

69,750
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 295/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

8 จางเหมาซอมแซมรถจักรยานยนต 2,000.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง นายทองดี  นวลตา                   1,580
นายทองดี  นวลตา                   

1,580
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 296/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

9 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,000.00 3,170.00 เฉพาะเจาะจง ราน นุกูล การกลึง                     3,170
ราน นุกูล การกลึง                      

3,170
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 297/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,000.00 12,420.00 เฉพาะเจาะจง
ราน เชียงรายกีฬา                      

12,420
ราน เชียงรายกีฬา                      

12,420
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 298/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,000.00 650.00 เฉพาะเจาะจง รานสินไพศาล                            650
รานสินไพศาล                            

650
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 299/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 6,000.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง รานสินไพศาล                            5,200
รานสินไพศาล                            

5,200
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร.300/2564           
 ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

13 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,000.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

7,500
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

7,500
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 301/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

14 ซื้อวัสดุการเกษตร 90,000.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

87,500
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

87,500
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 302/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

15 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,000.00 6,840.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

6,840
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

6,840
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 303/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   28  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   28  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

16 ซื้อวัสดุการเกษตร 50,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

42,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

42,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 304/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

17 จางเหมาซอมแซมรถยนต 5,000.00 4,630.00 เฉพาะเจาะจง
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

4,630
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

4,630
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 305/2564          
  ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

18 ซื้อวัสดุการเกษตร 60,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

50,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

50,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 306/2564          
  ลงวันที่ 3 ก.ย. 64

19 ซื้อวัสดุการเกษตร 30,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

23,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

23,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 307/2564          
  ลงวันที่ 3 ก.ย. 64

20 ซื้อวัสดุกอสราง 20,000.00 10,086.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                         

10,086
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                       

  10,086
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 308/2564          
  ลงวันที่ 3 ก.ย. 64

21 ซื้อวัสดุกอสราง 20,000.00 11,445.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                         

11,445
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                       

  11,445
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 309/2564          
  ลงวันที่ 3 ก.ย. 64

22 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,000.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

8,400
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

8,400
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 310/2564          
  ลงวันที่ 3 ก.ย. 64

23 ซื้อวัสดุการเกษตร 40,000.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

34,500
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

34,500
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 311/2564          
  ลงวันที่ 3 ก.ย. 64

24 ซื้อวัสดุการเกษตร 30,000.00 26,600.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

26,600
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

26,600
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 312/2564          
  ลงวันที่ 3 ก.ย. 64

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,000.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเบสท(2009) จํากัด               

        11,400
บริษัท ไทยเบสท(2009) จํากัด           

            11,400
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 313/2564          
  ลงวันที่ 3 ก.ย. 64

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,000.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานสินไพศาล                            4,800
รานสินไพศาล                            

4,800
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร.314/2564           
 ลงวันที่ 3 ก.ย. 64

27 ซื้อวัสดุการเกษตร 40,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ละอองนวลพาณิชย                

30,000
ราน ละอองนวลพาณิชย                

30,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร.315/2564           
 ลงวันที่ 3 ก.ย. 64

28 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 20,000.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง
นายทวน นามทิพย                       

1,150
นายทวน นามทิพย                       

1,150
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร.316/2564           
 ลงวันที่ 3 ก.ย. 64

29 จางเหมาซอมแซมเครื่องสูบน้ํา 50,000.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง
ราน หนองหลวงการกลึง                     

4,600
ราน หนองหลวงการกลึง                   

   4,600
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 317/2564          
  ลงวันที่ 3 ก.ย. 64

30 จางเหมาซอมแซมรถยนต  1 คัน 5,000.00 4,077.24 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด                 

     4,077.24
บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด             

         4,077.24
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 318/2564          
  ลงวันที่ 6 ก.ย. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   28  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

31 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,000.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ละอองนวลพาณิชย                

6,120
ราน ละอองนวลพาณิชย                

6,120
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร.319/2564           
 ลงวันที่ 6 ก.ย. 64

32 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 17,879.87 เฉพาะเจาะจง
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

17,879.87
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

17,879.87
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร.320/2564           
 ลงวันที่ 6 ก.ย. 64

33 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3,000.00 2,330.00 เฉพาะเจาะจง
ราน สากลการเกษตร 2015               

2,330
ราน สากลการเกษตร 2015              

 2,330
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร.321/2564           
 ลงวันที่ 6 ก.ย. 64

34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 20,000.00 18,125.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     

18,125
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     

18,125
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร.322/2564           
 ลงวันที่ 6 ก.ย. 64

35 จางเหมาทํารูปเลม 2,000.00 1,096.00 เฉพาะเจาะจง
รานเทคโนปริ้นท                              

1,096
รานเทคโนปริ้นท                             

 1,096
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร.323/2564           
 ลงวันที่ 6 ก.ย. 64

36 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 500.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานวิทวัสการไฟฟา                       300 รานวิทวัสการไฟฟา                    300
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 324/2564          
  ลงวันที่ 6 ก.ย. 64

37 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 500.00 221.00 เฉพาะเจาะจง รานวิทวัสการไฟฟา                       221 รานวิทวัสการไฟฟา                    221
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 325/2564          
  ลงวันที่ 6 ก.ย. 64

38 ซื้อวัสดุการเกษตร 30,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

29,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

29,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 326/2564          
  ลงวันที่ 6 ก.ย. 64

39 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 40,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

33,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

33,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 327/2564          
  ลงวันที่ 8 ก.ย. 64

40 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,000.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน นุกูล การกลึง                     4,100
ราน นุกูล การกลึง                      

4,100
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 328/2564          
  ลงวันที่ 8 ก.ย. 64

41 ซื้อวัสดุการเกษตร 5,000.00 3,920.00 เฉพาะเจาะจง รานสินไพศาล                            3,920
รานสินไพศาล                            

3,920
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 329/2564          
  ลงวันที่ 8 ก.ย. 64

42 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,000.00 1,740.00 เฉพาะเจาะจง รานสินไพศาล                            1,740
รานสินไพศาล                            

1,740
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 330/2564          
  ลงวันที่ 8 ก.ย. 64

43 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ราน อาโปอิงคเจ็ท                      500 ราน อาโปอิงคเจ็ท                      500
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 331/2564          
  ลงวันที่ 8 ก.ย. 64

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

5,230
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 332/2564          
  ลงวันที่ 9 ก.ย. 64

45 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 14,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     14,970
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

14,970
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 333/2564          
  ลงวันที่ 9 ก.ย. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   28  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

46 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,000.00 4,215.00 เฉพาะเจาะจง ราน เชียงรายกีฬา                      4,215
ราน เชียงรายกีฬา                      

4,215
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 334/2564          
  ลงวันที่ 9 ก.ย. 64

47 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 14,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     14,970
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

14,970
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 335/2564          
  ลงวันที่ 9 ก.ย. 64

48 ซื้อวัสดุการเกษตร 30,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ละอองนวลพาณิชย                

28,000
ราน ละอองนวลพาณิชย                

28,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 336/2564          
  ลงวันที่ 9 ก.ย. 64

49 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 14,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     14,970
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

14,970
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 337/2564          
  ลงวันที่ 9 ก.ย. 64

50 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000.00 8,287.00 เฉพาะเจาะจง
รานวิทวัสการไฟฟา                       

8,287
รานวิทวัสการไฟฟา                       

8,287
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 338/2564          
  ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6,000.00 5,210.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     5,210
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     

5,210
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 339/2564          
  ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3,000.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     1,500
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     

1,500
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 340/2564          
  ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

53 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 12,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     12,160
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

12,160
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 341/2564          
  ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

54 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 20,000.00 13,700.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

13,700
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

13,700
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 342/2564          
  ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

55 ซื้อวัสดุการเกษตร 30,000.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

25,600
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

25,600
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 343/2564          
  ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

56 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,000.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง
ราน น้ําดื่มดอลลา                          

2,250
ราน น้ําดื่มดอลลา                          

2,250
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 344/2564          
  ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

57 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 5,000.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง
ราน สากลการเกษตร 2015               

4,280
ราน สากลการเกษตร 2015              

 4,280
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 345/2564          
  ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3,000.00 2,490.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร      

2,490
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร      

2,490
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 346/2564          
  ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

59 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,000.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง
ราน สากลการเกษตร 2015               

2,640
ราน สากลการเกษตร 2015              

 2,640
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 347/2564          
  ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

60 ซื้อวัสดุการเกษตร 30,000.00 21,200.00 เฉพาะเจาะจง
รานวิทวัสการไฟฟา                       

21,200
รานวิทวัสการไฟฟา                       

21,200
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 348/2564          
  ลงวันที่ 10 ก.ย. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   28  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

61 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,000.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
ราน ป.ปลา                                       

 2,500
ราน ป.ปลา                                   

     2,500
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 349/2564          
  ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

62 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,000.00 692.00 เฉพาะเจาะจง รานวิทวัสการไฟฟา                       692
รานวิทวัสการไฟฟา                       

692
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 350/2564          
  ลงวันที่ 13 ก.ย. 64

63 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,000.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน นุกูล การกลึง                     3,200
ราน นุกูล การกลึง                     

3,200
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 351/2564          
  ลงวันที่ 13 ก.ย. 64

64 ซื้อวัสดุกอสราง 10,000.00 14,785.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                         

14,785
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                       

  14,785
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 352/2564          
  ลงวันที่ 13 ก.ย. 64

65 จางเหมาซอมแซมรถยนต 10,000.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

6,450
อู เมืองชุม เซอรวิส                       

6,450
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 353/2564          
  ลงวันที่ 13 ก.ย. 64

66 จางเหมาซอมแซมรถจักรยานยนต 10,000.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยยานยนต                        9,630
รานชัยยานยนต                        

9,630
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 354/2564          
  ลงวันที่ 17 ก.ย. 64

67 ซื้อวัสดุการเกษตร 30,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

22,000
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

22,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 355/2564          
  ลงวันที่ 17 ก.ย. 64

68 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 40,000.00 39,650.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

39,650
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

39,650
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 356/2564          
  ลงวันที่ 17 ก.ย. 64

69 ซื้อวัสดุการเกษตร 20,000.00 11,550.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

11,550
หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเกษตรภัณฑ 

11,550
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 357/2564          
  ลงวันที่ 17 ก.ย. 64

70 ซื้อวัสดุกอสราง 1,000.00 395.00 เฉพาะเจาะจง รานวิทวัสการไฟฟา                       395
รานวิทวัสการไฟฟา                       

395
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 358/2564          
  ลงวันที่ 17 ก.ย. 64

71 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,000.00 5,929.00 เฉพาะเจาะจง
รานวิทวัสการไฟฟา                       

5,929
รานวิทวัสการไฟฟา                       

5,929
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 359/2564          
  ลงวันที่ 17 ก.ย. 64

72
จางเหมาซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร

10,000.00 6,323.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร       

 6,323
หางหุนสวนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร     

   6,323
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 360/2564          
  ลงวันที่ 20 ก.ย. 64

73 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,000.00 3,305.00 เฉพาะเจาะจง ราน เชียงรายกีฬา                      3,305
ราน เชียงรายกีฬา                      

3,305
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 361/2564          
  ลงวันที่ 20 ก.ย. 64

74 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 10,000.00 7,068.00 เฉพาะเจาะจง รานสินไพศาล                            7,068
รานสินไพศาล                            

7,068
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 362/2564          
  ลงวันที่ 20 ก.ย. 64

75 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 11,247.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

11,247.60
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

11,247.60
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 363/2564          
  ลงวันที่ 20 ก.ย. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่   28  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

76 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 12,112.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

12,112.80
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

12,112.80
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 364/2564          
  ลงวันที่ 20 ก.ย. 64

77 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 40,000.00 30,954.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     30,954
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

30,954
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 365/2564          
  ลงวันที่ 27 ก.ย. 64

78 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 11,076.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     11,076
บริษัทแมกรณปโตรเลียม จํากัด     

11,076
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 366/2564          
  ลงวันที่ 27 ก.ย. 64


	ก.ย. 64

