
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขบัตรประชำชน

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

1 3730101503529 จัดซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำเดือน
 ตุลำคม 2564

300.00          ๓๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง น้้ำด่ืมวรำภรณ์/135.00 น้้ำด่ืมวรำภรณ์/
135.00

รำคำต้่ำสุด 1/2565 4 ต.ค. 2564

2 ๓๗๓๙๙๐๐๒๗๒๐๖๒ จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร
ประจ้ำเดือน ตุลำคม 
2564

       3,000.00 ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจแอนด์เอ ก๊อปป้ี/
1,656.50

ร้ำนเจแอนด์เอ ก๊อป
ป้ี/1,656.50

รำคำต้่ำสุด 2/2565 4 ต.ค. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
หน่วยงำน ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม 

วันท่ี  29 ตุลำคม 2564

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ

จัดจ้าง

แบบ สขร ๑



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขบัตรประชำชน

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

1 3730101503529 จัดซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำเดือน
 พฤศจิกำยน 2564

240.00          240.00      เฉพำะเจำะจง น้้ำด่ืมวรำภรณ์ 240.00              รำคำต้่ำสุด 3/2565 2 พย 2564

2 ๓๗๓๙๙๐๐๒๗๒๐๖๒ จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร
ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน
 2564

       3,000.00    3,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจแอนด์เอ ก๊อปป้ี 402.50              รำคำต้่ำสุด 4/2565 3 พย 2564

3 3730100977365 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
1 รำยกำร

700.00          690.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอที ไลฟ์ 690.00              รำคำต้่ำสุด 6/2565 4 พย 2564

4 1709900541393 จ้ำงเหมำท้ำตรำยำงกรม
ประมง

300.00          250.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์เจ็ท
 (สำขำ ๓ )/250.00

250.00              รำคำต้่ำสุด 7/2565 5 พย 2564

5 1709900541393 จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง 1 
รำยกำร

450.00          450.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์เจ็ท
 (สำขำ ๓ )/450.00

450.00              รำคำต้่ำสุด 9/2565 18 พย 2564

6 3730100977365 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3 รำยกำร

15,000.00     14,320.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอที ไลฟ์/690.00 14,320.00         รำคำต้่ำสุด 10/2565 18 พย 2564

7 3730100977365 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  
  1 รำยกำร

2,500.00       2,150.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอที ไลฟ์/250.00 2,150.00           รำคำต้่ำสุด 11/2565 19 พย 2564

วันท่ี  30 พฤศจิกำยน 2564

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
หน่วยงำน ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม แบบ สขร ๑



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขบัตรประชำชน

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

1 3730100977365 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
13 รำยกำร

35,000.00     34,280.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที ไลฟ์/
34,280.00

ร้ำนไอที ไลฟ์/
34,280.00

รำคำต้่ำสุด 12/2565 1 ธค  2564

2 0105547060584 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 
ชุดตรวจคุณภำพน้้ำ 6 
รำยกำร

     13,500.00 ๑๓,๒๖๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ. โซลูช่ันเซลส์ จ้ำกัด/
13,268.00

บ. โซลูช่ันเซลส์ 
จ้ำกัด/13,268.00

รำคำต้่ำสุด 13/2565 1 ธค  2564

3 ๓๗๓๙๙๐๐๒๗๒๐๖๒ จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร
ประจ้ำเดือน ธันวำคม 
2564

       3,000.00 ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจแอนด์เอ ก๊อปป้ี/
889.00

ร้ำนเจแอนด์เอ ก๊อป
ป้ี/889.00

รำคำต้่ำสุด 14/2565 1 ธค  2564

4 0425554000254 จัดซ้ือชุดตรวจ ATK  
จ้ำนวน 5 กล่อง

2,215.00       ๒,๒๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ. 2499 สหคอน
สตรัคช่ัน จ้ำกัด/
2,215.00

บ. 2499 สหคอน
สตรัคช่ัน จ้ำกัด/
2,215.00

รำคำต้่ำสุด 15/2565 1 ธค  2564

5 1709900541393 จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง 
จ้ำนวน 3 รำยกำร

700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์เจ็ท
 (สำขำ ๓ )/700.00

ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์
เจ็ท (สำขำ ๓ )/
700.00

รำคำต้่ำสุด 16/2565 8 ธค  2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
หน่วยงำน ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม 

วันท่ี  30 ธันวำคม 2564

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ

จัดจ้าง

แบบ สขร ๑



๖ 3260200121041 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอกปฏิบัติ
หน้ำท่ีพนักงำนขับรถยนต์

25,500.00     ๒๕,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยนิวัตร  หวังอำษำ/
25,500.00

นำยนิวัตร  หวัง
อำษำ/25,500.00

รำคำต้่ำสุด นฐ 
0007/3
35

29 ธค 2564

7 3140700077280 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอกปฏิบัติ
หน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวยุวนิดำ หม่ัน
มำก/7,500.00

นำงสำวยุวนิดำ 
หม่ันมำก/7,500.00

รำคำต้่ำสุด นฐ 
0007/3
36

29 ธค 2564



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขบัตรประชำชน งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

๑ 3739900307133 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในกำร
เคล่ือนย้ำยจระเข้

1,500.00 1,400.00 เฉพำะเจำะจง แอควำนซ์   วิศวกรรม/
1,400.00

แอควำนซ์   
วิศวกรรม/
1,400.00

รำคำต้่ำสุด 25/2565 20 มค 2565

๒ 3739900157603 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในกำร
ฝึกอบรม

1,085.00       980.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน พีดี ออฟฟิศ แอนด์
สเตช่ันเนอร่ี/980.00

ร้ำน พีดี ออฟฟิศ 
แอนด์สเตช่ันเนอร่ี/
980.00

รำคำต้่ำสุด 23/256
5

20 มค 2565

3 3739900272062 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรฝึกอบรม

1,000.00       208.25      เฉพำะเจำะจง บริษัทนครปฐมโอเอ
แอนด์ซัพพลำย จ้ำกัด/
208.25

บริษัทนครปฐมโอเอ
แอนด์ซัพพลำย 
จ้ำกัด/208.25

รำคำต้่ำสุด 24/256
5

20 มค 2565

4 3140700077280 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอกปฏิบัติ
หน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

7,500.00       7,500.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวยุวนิดำ หม่ัน
มำก/7,500.00

นำงสำวยุวนิดำ 
หม่ันมำก/7,500.00

รำคำต้่ำสุด นฐ 
0007/1
8

31 มค 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคำ 2565
หน่วยงำน ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม 

วันท่ี  31 มกรำคม 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ

จัดจ้าง

แบบ สขร ๑


