
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

1
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 1 รายการ

4,000.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง
ราน นุกูล การกลึง                  

    3,300
ราน นุกูล การกลึง                     

 3,300
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 4/2565         
ลงวันที่ 10 พ.ย. 2564

2 ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ 2,000.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง
นางอารีย  คําเชื้อ                  

1,200
นางอารีย  คําเชื้อ                  

1,200
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 5/2565         
ลงวันที่ 10 พ.ย. 2564

3
จางเหมาซอมแซมรถยนต 1 
คัน

3,000.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง
อูเมืองชุม เซอรวิส                   

     2,850
อูเมืองชุม เซอรวิส                      

  2,850
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 6/2565         
ลงวันที่ 10 พ.ย. 2564

4
จางเหมาซอมแซมรถยนต 1 
คัน

6,000.00 5,220.00 เฉพาะเจาะจง
อูเมืองชุม เซอรวิส                   

    5,220
อูเมืองชุม เซอรวิส                      

 5,220
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 7/2565         
ลงวันที่ 10 พ.ย. 2564

5
จางเหมาซอมแซมเครื่องสูบน้ํา
 1 เครื่อง

3,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
ราน หนองหลวงการกลึง           

           2,150
ราน หนองหลวงการกลึง               

       2,150
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 8/2565         
ลงวันที่ 10 พ.ย. 2564

6
จางเหมาบริการคนงานประมง
 (12 งวด)

9,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายจักรวาล  อิ่นคําฟู      

84,000
นายจักรวาล  อิ่นคําฟู        84,000

ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 9/2565         
ลงวันที่ 10 พ.ย. 2564

7
จางเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ
 (6 งวด)

50,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายจรัล  พงษศักดิ์          

42,000
นายจรัล  พงษศักดิ์          42,000

ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 10/2565        
 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2564

8
จางเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ
 (6 งวด)

50,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายประกาย มโนวรรณ           

 42,000
นายประกาย มโนวรรณ            

42,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 11/2565        
 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2564

9
จางเหมาซอมแซมเครื่องถาย
เอกสาร 1 เครื่อง

10,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเบสท(2009) จํากัด  

     9,000
บริษัท ไทยเบสท(2009) จํากัด      

 9,000
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 12/2565        
 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564

10
จางเหมาซอมแซมรถยนต 1 
คัน

6,000.00 5,820.00 เฉพาะเจาะจง
อูเมืองชุม เซอรวิส                   

    5,820
อูเมืองชุม เซอรวิส                      

 5,820
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 13/2565        
 ลงวันที่ 15 พ.ย. 2564

11
จางเหมาซอมแซมรถยนต 1 
คัน

2,000.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง
อูเมืองชุม เซอรวิส                   

    1,070
อูเมืองชุม เซอรวิส                      

 1,070
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 14/2565        
 ลงวันที่ 15 พ.ย. 2564

12
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 
รายการ

2,000.00 1,010.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร  

 1,010
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร   

1,010
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 15/2565        
 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่  1 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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จาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน  2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงราย

วันที่  1 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564

13
จางเหมาซอมแซม
คอมพิวเตอร 1 เครื่อง

2,000.00 1,145.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร  

  1,145
หางหุนจํากัด เควีซี คอมพิวเตอร    

1,145
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 16/2565        
 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564

14
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 2
 รายการ

2,000.00 1,660.00 เฉพาะเจาะจง
ราน อาโปอิงคเจ็ท                   

  1,660
ราน อาโปอิงคเจ็ท                     

1,660
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 17/2565        
 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564

15 ซื้อวัสดุกอสราง 2 รายการ 2,000.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด              

           1,250
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                  

       1,250
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 18/2565        
 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564

16 ซื้อวัสดุกอสราง 9 กรายการ 10,000.00 7,130.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คํามูเซอ จํากัด              

         7,130
บริษัท คํามูเซอ จํากัด                  

     7,130
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 19/2565        
 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 1,000.00 780.00 เฉพาะเจาะจง
ราน เชียงรายกีฬา                   

   780
ราน เชียงรายกีฬา                     

 780
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 20/2565        
 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2564

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 2,000.00 1,660.00 เฉพาะเจาะจง
ราน อรสาปริ้นติ้ง                   

        1,660
ราน อรสาปริ้นติ้ง                       

    1,660
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 21/2565        
 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2564

19 จางเหมาทําตัวอักษร 1 ชุด 4,000.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง
รานเซียรโฆษณา                  

3,900
รานเซียรโฆษณา                  

3,900
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 22/2565        
 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2564

20 ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ 500.00 260.00 เฉพาะเจาะจง
รานสินไพศาล                      

 260
รานสินไพศาล                       

260
ราคาที่เสนอไมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ศพจ.ชร. 23/2565        
 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2564
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