
ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ี
วงเงินท่ีจะ รายช่ือผู้เสนอราคาและ คัดเลือกและ คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

จัดซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ซ้ือหรือจ้าง

๑ จ้างเหมาท ากรอบรูป ส าหรับใส่ใบ
ประกาศเกรียติบัตร ขนาด A4

900.00        900.00        เฉพาะเจาะจง นายนคร เฉ่ือยฉ่ า 900.00           ราคาต ่าสุด 1/2564  ลว 20 ต.ค. 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  พศ 2563
หน่วยงาน ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม 

ล าดับที งานทีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.๑



ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ี
วงเงินท่ีจะ รายช่ือผู้เสนอราคาและ คัดเลือกและ คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาท าตรายาง ตามแบบ 2 
อันประกอบด้วย ตรายาง
ส านักงานประมงอ าเภอดอนตูม 
ตรายางช่ือ นางขวัญตา แก้วอินทร์

520.00     520.00     เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายนันทพรอิงค์
เจท (สาขา 3 )

520.00        ราคาต ่าสุด 2/2564 ลว 5 
พฤศจิกายน 2563

๒
จ้างเหมาท าตรายาง ตามแบบ 4 
อันประกอบด้วย  1 ตรายาง 
นางสาวอุบลรัตน์ 2 ตรายาง 
นางสาวสุจิตรา 3 ตรายาง 
นางสาวกษมา  4 ตรายางนาย

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายนันทพรอิงค์
เจท (สาขา 3 )

1,250.00 ราคาต ่าสุด ๓/๒๕๖๔ ลว ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖3

๓ จ้างเหมาท าพานพุ่มดอกไม้สด   1,400.00   1,400.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวธารารัตน์ สาย
เสมา

     1,400.00 ราคาต่ าสุด
4/2564 ลว ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖3

๔ ประมาณการค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสารชนิดขาว -ด า 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563
 ขนาด A 4 ความหนาของ
กระดาษไม่น้อยกว่า ๗๐ แกรม 
รายละเอียดตามทีแนบ จ านวน 
๓,๐๐๐ แผ่น

๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเจแอนด์เอ ก๊อปป้ี ๑,๕๐๐.๐๐ ราคาต ่าสุด 4.1/2564 ลว ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖3

๕ พันธ์ปลาหางนกยูงลูกผสมแบบ
คละเพศ และคละสี ขนาด 3 - 5
 ซ ม

500.00     500.00     เฉพาะเจาะจง นายพิชัย เถลิงศักดาเดช 500.00        ราคาต่ าสุด 5/2564 ลว 23 
พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  พศ 2563
หน่วยงาน ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม 

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

ล าดับที งานทีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.๑



๖
การจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน กข 
5192 นครปฐม

  1,953.82   1,953.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช เอราวัน 
มอเตอร์ นครปฐม 
จ ากัด

     1,953.82 ราคาต ่าสุด 6/2564 ลว 30 
พฤศจิกายน 2563



ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ี
วงเงินท่ีจะ รายช่ือผู้เสนอราคาและ คัดเลือกและ คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

จัดซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาจัดท ารูปเล่มผลงานกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่น

680.00     680.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน  เจแอนด์เอ ก๊อปป้ี 680.00        ราคาต่ าสุด 5.1/2564 ลว ๓ ธันวาคม
 2563

๒ ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน กข-
5191 นครปฐม

  1,774.06   1,774.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช เอราวัณ
มอเตอร์ นครปฐม 
จ ากัด

     1,774.06 ราคาต่ าสุด 7/2564 ลว 9 ธันวาคม 
2563

๓ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตาม
แบบชนิดขาว-ด า ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2563 ขนาด A4 
ความหนาของกระดาษไม่น้อยกว่า
 ๗๐ แกรม

275.00          275.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เจแอนด์เอ ก๊อปป้ี        275.00 ราคาต่ าสุด 8/2564 ลว 9 ธันวาคม 
2563

๔ พันธ์ปลาหางนกยูงลูกผสมแบบ
คละแบบเพศและคละสี ขนาดไม่
น้อยกว่า 1 น้ิว

500.00     500.00     เฉพาะเจาะจง  นายพิชัย เถลิงศักดา
เดช

500.00        ราคาต่ าสุด 9/2564 ลว 18 ธันวาคม
 2563

๕ หน้ากากอนามัยแบบผ้า 3 ช้ัน 
น้ ายาฆ่าเช้ือ Dettol แอลกอฮอล์
ชนิดเจล

3,413.00   3,413.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแอควานซ์ 
วิศวกรรม

3,413.00     ราคาต่ าสุด 10/2564 ลว 21 
ธันวาคม ๒๕๖3

๖ ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฎิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์

######### ######### เฉพาะเจาะจง นายนิวัตร  หวังอาสา   27,000.00 ราคาต่ าสุด นฐ 0007/388 ลว 23 
ธันวาคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  พศ 2563
หน่วยงาน ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม 

วันท่ี  30 ธันวาคม 2563

ล าดับที งานทีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร๑



๗ ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุง  เครือง
คอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 
01-031-05891-00  
ประกอบด้วย HDD SSD 240 
GP POWER SUPPLY DTECH   
  ลงโปรแกรม

2,650.00   2,650.00   เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดิน 2,650.00     ราคาต่ าสุด 11/2564 ลว 25 
ธันวาคม ๒๕๖3

๘ ค่าจ้างเหมาลงโปรแกรม เคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ACER 
หมายเลขครุภัณฑ์  
01-031-06874-00

500.00     500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดิน 500.00        ราคาต่ าสุด 12/2564 ลว 25 
ธันวาคม ๒๕๖3

๙ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ผลผลิตสัตว์น้ า
ปลอดภัย 13 แผ่น

  5,850.00   5,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายนันทพรอิงค์
เจ็ท (สาขา 3 )

     5,850.00 ราคาต่ าสุด 14/2564 ลว 25 
ธันวาคม ๒๕๖3



ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ี
ล าดับท่ี งานทีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ คัดเลือกและ คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

จัดซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร / เคลือบ
พลาสติกเอกสาร

3,050.00     3,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน เจแอนด์เอ ก๊อปป้ี 3,050.00        ราคาต่ าสุด 14/2564 ลว 7 มกราคม 
2564

๒
วัสดุส านักงาน 23 รายการ 6,080.00 6,080.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเสรี บุ๊คส์ จ ากัด
6,080.00        ราคาต่ าสุด 15/ 2564 ลว 7 มกราคม 

2564

๓
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ 10,634.00

10,634.00 เฉพาะเจาะจง แอควานซ์   วิศวกรรม 10,634.00      
ราคาต่ าสุด 16/2564 ลว  7  มกราคม 

2564

๔
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ 11,190.00   11,190.00   

เฉพาะเจาะจง
ร้าน  ไอที  ไลฟ์ 11,190.00      ราคาต่ าสุด 17/2564 ลว 13 มกราคม 

2564

๕ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 4,360.00 4,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายนันทพรอิงค์เจ็ท 
(สาขา ๓ )

4,360.00        ราคาต่ าสุด 18/2564 ลว 13 มกราคม 
2564

๖ จ้างเหมาท าตรายาง 2,720.00     2,720.00     เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายนันทพรอิงค์เจ็ท 
(สาขา ๓ )

2,720.00        ราคาต่ าสุด 19/2564 ลว 13 มกราคม 
2564๗  จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 
01-031-02066-001

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดิน 2,250.00        ราคาต่ าสุด 20/2564 ลว 22 มกราคม 
2564

๘
เก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 20 ตัว

3,490.00 3,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิริยะกิจ
อุตสาหกรรมพลาสติก 
จ ากัด

3,490.00        ราคาต่ าสุด 21/2564 ลว 25 มกราคม 
2564

๙
จ้างเหมาก าจัดปลวก บ้านพักประมง
จังหวัดนครปฐม โรงเก็บพัสดุ และ
บริเวณโดยรอบตามรายละเอียด
ขอบเขตงานจ้างทีก าหนด

3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ เจียรมานพ 3,000.00        ราคาต่ าสุด 22/2564  ลว 27มกราคม 
2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  พศ 2564
หน่วยงาน ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม 

วันท่ี 29 มกราคม 2564

แบบ สขร ๑



๑๐
จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์การปล่อยพันธ์สัตว์น้ า 
ขนาด 200 x100 ซ.ม

300.00        300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายนันทพรอิงค์เจ็ท 
(สาขา ๓ )

300.00           ราคาต่ าสุด 23/2564 ลว 27มกราคม 
2564



ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ี

วงเงินท่ีจะ รายช่ือผู้เสนอราคาและ คัดเลือกและ คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
จัดซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน กท -  ๓๖๘๗ 
นครปฐม

4,815.00     4,815.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านครปฐม    
 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

4,815.00        ราคาต่ าสุด  24/2564 ลว 3 กุมภาพันธ์ 
2564

๒ วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 11,880.00   11,880.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ไลฟ์ 11,880.00      ราคาต่ าสุด 25/2564 ลว 9 กุมภาพันธ์ 
2564

๓ จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเครืองคอมพิวเตอร์
หมายเลขครุภัณฑ์  
01-031-05069-00 จ านวน 1 
เคร่ือง ประกอบด้วย  - POWER 
SUPPLY  -  ลงโปรแกรม

2,250.00   2,250.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน แอดวานซ์ วิศวกรรม 2,250.00     ราคาต่ าสุด 27/2564ลว 12กุมภาพันธ์ 
2564

๔ จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอด
ความรู้เกษตรทฤษฎิใหม่ด้านการ
ประมง

600.00     600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธรีภัทร คนผิวเกล้ียง 600.00        ราคาต่ าสุด 30/2564 ลว 19 กุมภาพันธ์
 2564

๕ ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ 3,668.00   3,668.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน แอดวานซ์ วิศวกรรม 3,668.00     ราคาต่ าสุด ๓๑/๒๕๖๔ ลว19 
กุมภาพันธ์2564๖ วัสดุเพ่ือป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

 ๒๐๑๙  จ านวน  ๙ รายการ

5,349.00     5,349.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน แอดวานซ์ วิศวกรรม 5,349.00        ราคาต่ าสุด ๔๖/๒๕๖๔ลว 10 กุมภาพันธ์ 
2564

๗ ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการฝึกอบรม
เกษตรกร

920.00        920.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยเสรี บุคส์ จ ากัด 
(สาขาท่ี1)

920.00           ราคาต่ าสุด 28/2564 ลว 10 กุมภาพันธ์
 2564

๘ วัสดุงานบ้านงานครัว 19 รายการ 
10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายศุภักษร มีคล่องแบ่ง 10,000 ราคาต่ าสุด 29/ 2564  ลว 16 

กุมภาพันธ์ 2564

วันท่ี  26 กุมภาพันธ์ 2564

ล าดับที งานทีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบกุมภาพันธ์  พศ 2564
หน่วยงาน ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม 

แบบ สขร ๑



๙ ซ้ือวัสดุการเกษตร รายการ อาหาร
ปลากินพืช

61,740.00   61,740.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์
เปอรเรช่ัน จ ากัด

61,740.00      ราคาต่ าสุด 32/ 2564 ลว  25 
กุมภาพันธ์ 2564



ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ี
วงเงินท่ีจะ รายช่ือผู้เสนอราคาและ คัดเลือกและ คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ คัดเลือกและ คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ล าดับท่ี งานทีจัดซ้ือจัดจ้าง จัดซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน กฉ- 8476 ราชบุรี

4,120.00 4,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ้งกลการ จ ากัด 4,120.00        ราคาต่ าสุด 33/2564ลว 2 มีนาคม 
2564

หน่วยงาน ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม 
วันท่ี 31  มีนาคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  พศ 2563
แบบ สขร๑











ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 

เลขบัตรประชำชน
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ไม่มีการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564
หน่วยงำน ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม 

วันท่ี  30 เมษำยน 2564

แบบ สขร ๑แบบ สขร ๑



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 

เลขบัตรประชำชน
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 3730101503529 จัดซ้ือน้้ำด่ืมเพ่ือกำรบริโภค
 ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 
2564

          330.00        330.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำด่ืมวรำภรณ์/330
 บำท

ร้ำนน้้ำด่ืมวรำภรณ์/
225 บำท

รำคำต้่ำสุด  36/2564 ลงวันท่ี
 5 พค 2564

2 334990069535 จ้ำงเหมำเติมน้้ำยำแฮร์
รถยนต์รำชกำร ทะเบียน 
กข 5192 นครปฐม

450.00          450.00        เฉพำะเจำะจง นำยพนม นนทบุตร /
450 บำท

นำยพนม นนทบุตร
 /450 บำท

รำคำต้่ำสุด  37/2564 ลงวันท่ี
 5 พค 2564

3 3739900307133 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุง
คอมพิวเตอร์ หมำยเลข 
01-031-01675-00

8,400.00       8,400.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอดวำนซ์ 
วิศวกรรม/8,400 บำท

ร้ำนแอดวำนซ์ 
วิศวกรรม/8,400 
บำท

รำคำต้่ำสุด 38/2564  ลงวันท่ี
   6 พค 2564

4 3730100171301 จัดซ้ือกระดำษ A4 จ้ำนวน
 92 รีม

9,936.00       9,936.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหศึกษำ/9,936 
บำท

ร้ำนสหศึกษำ/
9,936 บำท

รำคำต้่ำสุด 39/2564 ลงวันท่ี
 14 พค 2564

5 3100900187518 จัดซ้ืออำหำรปลำกินพืช  
จ้ำนวน 84 กระสอบ

24,360.00     24,360.00   เฉพำะเจำะจง คลินิกสัตว์น้้ำบัวหว่ัน/
24,360 บำท

คลินิกสัตว์น้้ำบัว
หว่ัน/24,360 บำท

รำคำต้่ำสุด 41/2564  ลงวันท่ี
 14 พค 2564

๖ 1709900541393 จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง ตำม
แบบ จ้ำนวน 4 อัน

740.00          740.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์เจ็ท 
(สำขำ 3) /740 บำท

ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์
เจ็ท (สำขำ 3) /740
 บำท

รำคำต้่ำสุด 42/2564 ลงวันท่ี
 27 พค 2564

7 3909800537097 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุง
คอมพิวเตอร์ หมำยเลข 
01-031-01610-00

4,450.00       4,450.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนดิน/4,450 บำท ร้ำนบ้ำนดิน/4,450
 บำท

รำคำต้่ำสุด 43/2564  ลงวันท่ี
 27 พค 2564

8 0735540001528 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงรถยนต์
รำชกำรหมำยเลขทะเบียน 
กฉ -8476 รำชบุรี

2,000.00       1,843.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เช้งกลกำล จ้ำกัด
 /1,843 บำท

บริษัท เช้งกลกำล 
จ้ำกัด /1,843 บำท

รำคำต้่ำสุด 44/2564  ลงวันท่ี
 28 พค 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564
หน่วยงำน ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม 

วันท่ี  31 พฤษภำคม 2564

แบบ สขร ๑



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 

เลขบัตรประชำชน
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 1709900541393 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 2 
รำยกำร

       2,500.00     2,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์เจ็ท 
(สำขำ 3) /2,300 บำท

ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์
เจ็ท (สำขำ 3) /
2,300 บำท

รำคำต้่ำสุด  45/2564 ลงวันท่ี
 1 มิย 2564

2 3730101503529 จัดซ้ือน้้ำด่ืมเพ่ือกำรบริโภค
 ประจ้ำเดือน มิถุนำยน 
2564

          330.00        330.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำด่ืมวรำภรณ์/330
 บำท

ร้ำนน้้ำด่ืมวรำภรณ์/
330 บำท

รำคำต้่ำสุด  47/2564 ลงวันท่ี
 2 มิย 2564

3 0735543000166 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุ่งเคร่ือง
ตัดหญ้ำ

3,000.00       2,430.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอดวำนซ์ วิศวกรรม
 /2,430 บำท

ร้ำนแอดวำนซ์ 
วิศวกรรม /2,430 
บำท

รำคำต้่ำสุด 48/2564  ลงวันท่ี
 2 มิย 2564

4 3909800537097 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
 3 รำยกำร

2,000.00       1,990.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนดิน/1,990 บำท ร้ำนบ้ำนดิน/1,990
 บำท

รำคำต้่ำสุด 49/2564  ลงวันท่ี
 7 มิย 2564

5 0735543000166 จัดซ้ือหน้ำกำกอนำมัย แบบ
 3 ช้ัน

900.00          900.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอดวำนซ์ วิศวกรรม
 /900 บำท

ร้ำนแอดวำนซ์ 
วิศวกรรม /900 บำท

รำคำต้่ำสุด 50/2564  ลง
วันท่ี10 มิย 2564

๖ 3730100977365 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 
รำยกำร

14,290.00     14,290.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีไลฟ์ /14,290 
บำท

ร้ำนไอทีไลฟ์ /
14,290 บำท

รำคำต้่ำสุด 51/2564  ลงวันท่ี
 11 มิย 2564

7 1709901038351 จ้ำงบริกำรเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร 25,500.00     25,500.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำววริศรำ  ศิริรัตน์ /
 25,500 บำท

นำงสำววริศรำ  ศิริ
รัตน์ / 25,500 บำท

รำคำต้่ำสุด นฐ 0007/150 ลง
วันท่ี 30 มิย 2564

8 3260200121041 จ้ำงบริกำรพนักงำนขับ
รถยนต์

27,000.00     27,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยนิวัตร  หวังอำษำ / 
27,000 บำท

นำยนิวัตร  หวังอำษำ
 / 27,000 บำท

รำคำต้่ำสุด นฐ 0007/151 ลง
วันท่ี 30 มิย 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564
หน่วยงำน ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม 

วันท่ี  30 มิถุนำยน 2564

แบบ สขร ๑



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 

เลขบัตรประชำชน
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

๑ 3739900272062 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 
ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 
2564

3,000.00       3,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจแอนด์เอ ก๊อปป้ี /
3,000 บำท

ร้ำน เจแอนด์เอ 
ก๊อปป้ี /1,000 บำท

รำคำต้่ำสุด  53/2564 ลงวันท่ี
 2 กค 2564

๒ 3730100977365 จ้ำงเหมำซ่อมคอมพิวเตอร์ 
หมำยเลขครุภัณฑ์ 
01-031-05069-00

1,618.00       1,618.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีไลฟ์ /1,618 
บำท

ร้ำนไอทีไลฟ์ /
1,618 บำท

รำคำต้่ำสุด 54/2564  ลงวันท่ี
 8 มิย 2564

3 1709900541393 จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง และ
ป้ำยส้ำนักงำนฯ

          600.00        600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์เจ็ท 
(สำขำ 3) /600 บำท

ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์
เจ็ท (สำขำ 3) /600
 บำท

รำคำต้่ำสุด  55/2564 ลงวันท่ี
 12 กค 2564

4 3730101473506 จ้ำงเหมำซ่อมแอร์ 
หมำยเลขครุภัณฑ์ 
01-015-01260-00

       4,800.00     4,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมเกียรต์เจริญชัยแอร์
 /4,800 บำท

ร้ำนสมเกียรต์เจริญ
ชัยแอร์ /4,800 บำท

รำคำต้่ำสุด  56/2564 ลงวันท่ี
 13 กค 2564

5 1709900541393 จ้ำงเหมำท้ำสต๊ิกเกอร์สลำก
สินค้ำ จ้ำนวน 2 รำยกำร

     30,000.00   22,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์เจ็ท 
(สำขำ 3) /22,500 บำท

ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์
เจ็ท (สำขำ 3) /
22,500 บำท

รำคำต้่ำสุด  57/2564 ลงวันท่ี
 15 กค 2564

6 3730101403818 จ้ำงเหมำซ่อมปรับปรุงพ้ืน
ทำงเดินหน้ำห้องประชุม 
และหลังคำบ้ำนพักประมง
จังหวัดนครปฐม จ้ำนวน 1 
งำน

18,000.00     18,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ  แก้วมำ / 
18,000 บำท

นำยสมเกียรติ  แก้ว
มำ / 18,000 บำท

รำคำต้่ำสุด 58/2564  ลงวันท่ี
 23 กค 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564
หน่วยงำน ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม 

วันท่ี  30 กรกฎำคม 2564

แบบ สขร ๑



7 0735543000166 จัดซ้ือถุงพลำสติกแบบซิป
ล็อค ส้ำหรับบรรจุอำหำร
สด ขนำด 23x35 ซม  
จ้ำนวน 50 แพค

7,500.00       7,500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอดวำนซ์ วิศวกรรม
 /7,500 บำท

ร้ำนแอดวำนซ์ 
วิศวกรรม /7,500 
บำท

รำคำต้่ำสุด 59/2564  ลงวันท่ี
 23 กค 2564

8 3100900187518 จัดซ้ืออำหำรกุ้งก้ำมกรำม 
จ้ำนวน 40 ถุง

34,400.00     34,400.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลินิกสัตว์น้้ำบัวหว่ัน
 /34,400 บำท

ร้ำนคลินิกสัตว์น้้ำบัว
หว่ัน /34,400 บำท

รำคำต้่ำสุด 60/2564  ลงวันท่ี
 30 กค 2564

9 3140700077280 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร  
1 สค 2564 ถึง 30 กย 
2564

17,000.00     17,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวยุวนิดำ  หม่ันมำก
 / 17,000 บำท

นำงสำวยุวนิดำ  
หม่ันมำก / 17,000
 บำท

รำคำต้่ำสุด 61/2564  ลงวันท่ี
 30 กค 2564



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 

เลขบัตรประชำชน
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

๑ 3730100977365 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 
รำยกำร

17,000.00     16,869.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีไลฟ์ /16,869 
บำท

ร้ำนไอทีไลฟ์ /
16,869 บำท

รำคำต้่ำสุด 62/2564  ลงวันท่ี
 2 สค 2564

๒ 0735548000024 จ้ำงเหมำท้ำใบ
ประกำศนียบัตร  จ้ำนวน 
1,000 ใบ

7,000.00       7,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.เพชรเกษมพร้ินต้ิงกรุ๊ป 
จ้ำกัด 7,000 บำท

บ.เพชรเกษมพร้ินต้ิ
งกรุ๊ป จ้ำกัด 7,000
 บำท

รำคำต้่ำสุด 64/2564  ลงวันท่ี
 6 สค 2564

3 0735518000018 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงรถยนต์
รำชกำรหมำยเลขทะเบียน 
กท-3687 นครปฐม

     20,000.00   17,192.76 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนครปฐม ผู้
จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ จ้ำกัด /
17,192.76 บำท

บ.โตโยต้ำนครปฐม 
ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ 
จ้ำกัด /17,192.76
 บำท

รำคำต้่ำสุด  65/2564 ลงวันท่ี
 6 สค 2564

๔ 3030878267 จัดซ้ือยำงรถยนต์พร้อม
เปล่ียน Dunlop 
215/70R15 T37

5,000.00       4,600.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ท็อปไทร์ 2 จ้ำกัด
 / 4,600 บำท

บริษัท ท็อปไทร์ 2 
จ้ำกัด / 4,600 บำท

รำคำต้่ำสุด  66/2564 ลงวันท่ี
 6 สค 2564

5 1709900541393 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 2 
รำยกำร

       2,300.00     2,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์เจ็ท 
(สำขำ 3) /2,300 บำท

ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์
เจ็ท (สำขำ 3) /
2,300 บำท

รำคำต้่ำสุด  67/2564 ลงวันท่ี
 6 สค 2564

๖ 3739900272062 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร ทบ 
1-5 , ทบ 1-6

4,000.00       4,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจแอนด์เอ ก๊อปป้ี /
4,000 บำท

ร้ำน เจแอนด์เอ 
ก๊อปป้ี /4,000 บำท

รำคำต้่ำสุด  68/2564 ลงวันท่ี
 13 สค 2564

7 3730101503529 จัดซ้ือน้้ำด่ืมเพ่ือกำรบริโภค
 ประจ้ำเดือน สิงหำคม 
2564

          330.00        330.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำด่ืมวรำภรณ์/330
 บำท

ร้ำนน้้ำด่ืมวรำภรณ์/
300 บำท

รำคำต้่ำสุด  69/2564 ลงวันท่ี
 13 สค 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
หน่วยงำน ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม 

วันท่ี  31 สิงหำคม 2564

แบบ สขร ๑



๘ 3730100977365 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 
รำยกำร

6,500.00       6,370.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีไลฟ์ /6,370 
บำท

ร้ำนไอทีไลฟ์ /
6,370 บำท

รำคำต้่ำสุด 70/2564  ลงวันท่ี
 25 สค 2564

๙ 3730100171301 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 10 
รำยกำร

6,000.00       5,502.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน สหศึกษำ / 5,502 
บำท

ร้ำน สหศึกษำ / 
5,502 บำท

รำคำต้่ำสุด 73/2564  ลงวันท่ี
 27 สค 2564

๑๐ 0735539000238 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงรถยนต์
รำชกำรหมำยเลขทะเบียน 
นค-4431 นครปฐม

6,000.00       5,887.84     เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำท่ำจีน ผู้
จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ จ้ำกัด /
5,887.84 บำท

บ.โตโยต้ำท่ำจีน ผู้
จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ 
จ้ำกัด /5,887.84 
บำท

รำคำต้่ำสุด 74/2564  ลงวันท่ี
 27 สค 2564

11 3100900187518 จัดซ้ืออำหำรปลำกินพืช 
จ้ำนวน 70 ถุง

22,050.00     22,050.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลินิกสัตว์น้้ำบัวหว่ัน
 /22,050 บำท

ร้ำนคลินิกสัตว์น้้ำบัว
หว่ัน /22,050 บำท

รำคำต้่ำสุด 75/2564  ลงวันท่ี
 30 สค 2564



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 

เลขบัตรประชำชน
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

๑ 3739900272062 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 
ประจ้ำเดือน กันยำยน 
2564

3,000.00       3,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจแอนด์เอ ก๊อปป้ี /
3,000 บำท

ร้ำน เจแอนด์เอ 
ก๊อปป้ี /435 บำท

รำคำต้่ำสุด  76/2564 ลงวันท่ี
 3 กย  2564

2 3730101473506 จ้ำงเหมำบริกำรล้ำงท้ำ
ควำมสะอำด
เคร่ืองปรับอำกำศ 
หมำยเลขครุภัณฑ์ 
01-015-01248-00 
และ 01-015-01249

       1,200.00     1,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมเกียรต์เจริญชัยแอร์
 /1,200 บำท

ร้ำนสมเกียรต์เจริญ
ชัยแอร์ /1,000 บำท

รำคำต้่ำสุด  77/2564 ลงวันท่ี
 3 กย 2564

3 0105547060584 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 9 
รำยกำร

     25,000.00   20,651.00 เฉพำะเจำะจง บ.โซลูช่ัน เซลส์ จ้ำกัด/
20,651 บำท

บ.โซลูช่ัน เซลส์ 
จ้ำกัด/20,651 บำท

รำคำต้่ำสุด  78/2564 ลงวันท่ี
 3 กย 2564

4 0735543000166 จัดซ้ือ Adapter 
notebook Asus รุ่น 
K441U  1 อัน

1,774.00       1,480.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอดวำนซ์ วิศวกรรม
 /1,480 บำท

ร้ำนแอดวำนซ์ 
วิศวกรรม /1,480 
บำท

รำคำต้่ำสุด 79/2564  ลงวันท่ี
 9 กย 2564

5 3739900307133 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 2 
รำยกำร

7,000.00       6,075.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอดวำนซ์ วิศวกรรม
 /6,075 บำท

ร้ำนแอดวำนซ์ 
วิศวกรรม /6,075 
บำท

รำคำต้่ำสุด 80/2564  ลงวันท่ี
 13 กย 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
หน่วยงำน ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม 

วันท่ี  31 กันยำยน 2564

แบบ สขร ๑



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 

เลขบัตรประชำชน
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

๖ 3730100977365 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุง
คอมพิวเตอร์ หมำยเลข
ครุภัณฑ์ 
01-031-09317-00

3,000.00       3,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีไลฟ์ /3,000บำท ร้ำนไอทีไลฟ์ /
3,000 บำท

รำคำต้่ำสุด 81/2564  ลงวันท่ี
 13 สค 2564

7 1709900541393 จ้ำงเหมำท้ำป้ำย จ้ำนวน 2
 รำยกำร

       7,950.00     7,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์เจ็ท 
(สำขำ 3) /7,950 บำท

ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์
เจ็ท (สำขำ 3) /
7,950 บำท

รำคำต้่ำสุด  82/2564 ลงวันท่ี
 15 สค 2564

๘ 3730100977365 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุง
คอมพิวเตอร์ หมำยเลข
ครุภัณฑ์ 
01-031-07557-00

600.00          565.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีไลฟ์ /565 บำท ร้ำนไอทีไลฟ์ /565 
บำท

รำคำต้่ำสุด 83/2564  ลงวันท่ี
 16 สค 2564

9 1709900541393 จ้ำงเหมำท้ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์พิธีปล่อย
พันธ์ุสัตว์น้้ำวันประมง
แห่งชำติประจ้ำปี 2564 

       1,550.00     1,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์เจ็ท 
(สำขำ 3) /1,550 บำท

ร้ำนป้ำยนันทพรอิงค์
เจ็ท (สำขำ 3) /
1,550 บำท

รำคำต้่ำสุด  84/2564 ลงวันท่ี
 16 สค 2564

10 3739900307133 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน
 26 รำยกำร

11,600.00     11,548.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอดวำนซ์ วิศวกรรม
 /11,548 บำท

ร้ำนแอดวำนซ์ 
วิศวกรรม /11,548
 บำท

รำคำต้่ำสุด 85/2564  ลงวันท่ี
 13 กย 2564

๑๑ 3739900272062 จ้ำงเหมำจัดท้ำรูปเล่ม
ผลงำนเกษตรกรดีเด่น ปี 
2564 ตำมแบบ จ้ำนวน 
24 เล่ม

3,300.00       3,200.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจแอนด์เอ ก๊อปป้ี /
3,200 บำท

ร้ำน เจแอนด์เอ 
ก๊อปป้ี /3,200 บำท

รำคำต้่ำสุด  86/2564 ลงวันท่ี
 17 กย 2564

๑๒ 3730100977365 จัดซ้ือรำงปล๊ักไฟ จ้ำนวน 2
 อัน

500.00          440.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีไลฟ์ /440 บำท ร้ำนไอทีไลฟ์ /440 
บำท

รำคำต้่ำสุด 87/2564  ลงวันท่ี
 20 กย 2564



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 

เลขบัตรประชำชน
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

13 3730101503529 จัดซ้ือน้้ำด่ืมเพ่ือกำรบริโภค
 ประจ้ำเดือน กันยำยน 
2564

          330.00        330.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำด่ืมวรำภรณ์/330
 บำท

ร้ำนน้้ำด่ืมวรำภรณ์/
180 บำท

รำคำต้่ำสุด  88/2564 ลงวันท่ี
 20 กย 2564

๑๔ 3730100977365 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ้ำนวน  2 รำยกำร

2,311.00       2,311.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีไลฟ์ /2,311 
บำท

ร้ำนไอทีไลฟ์ /
2,311 บำท

รำคำต้่ำสุด 89/2564  ลงวันท่ี
 20 กย 2564

๑๕ 0735535000730 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 
รำยกำรโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์
 ชนิดปำร์ติเกิลบอรด 
จ้ำนวน 2 ตัว

       2,000.00     2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเรืองศิลป์ เฟอร์นิ
แลนด์ จ้ำกัด /2,000 
บำท

ร้ำนเรืองศิลป์ เฟอร์
นิแลนด์ จ้ำกัด /
2,000 บำท

รำคำต้่ำสุด 90/2564  ลงวันท่ี
 21 กย 2564

๑๖ 3730100171301 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
 10 รำยกำร

6,040.00       6,040.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหศึกษำ /6,040 
บำท

ร้ำนสหศึกษำ /
6,040 บำท

รำคำต้่ำสุด 91/2564  ลงวันท่ี
 22 สค 2564

17 3739900307133 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ หมำยเลข
ครุภัณฑ์ 
01-031-01657-00

1,300.00       550.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอดวำนซ์ วิศวกรรม
 /550 บำท

ร้ำนแอดวำนซ์ 
วิศวกรรม /550 บำท

รำคำต้่ำสุด 93/2564  ลงวันท่ี
 23 กย 2564

๑๘ 3739900272062 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
คณะกรรมกำรประมง
ประจ้ำจังหวัด

1,050.00       1,050.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจแอนด์เอ ก๊อปป้ี /
1,050 บำท

ร้ำน เจแอนด์เอ 
ก๊อปป้ี /1,050 บำท

รำคำต้่ำสุด  94/2564 ลงวันท่ี
 23 กย 2564

19 3260200121041 จ้ำงบริกำรพนักงำนขับ
รถยนต์ ปีงบประมำณ 
2565 (ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 
2564 - 31 ธันวำคม 
2564)

27,000.00     27,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยนิวัตร หวังอำษำ/
27,000 บำท

นำยนิวัตร หวัง
อำษำ/27,000 บำท

รำคำท่ีเคยจ้ำง
หลังสุด

นฐ 0007/276 ลง
วันท่ี 29 กันยำยน 
2564



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 

เลขบัตรประชำชน
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

20 3140700077280 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร  
ปีงบประมำณ 2565 
(ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2564 -
 31 ธันวำคม 2564)

17,000.00     17,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวยุวนิดำ  หม่ันมำก
 / 17,000 บำท

นำงสำวยุวนิดำ  
หม่ันมำก / 17,000
 บำท

รำคำท่ีเคยจ้ำง
หลังสุด

นฐ 0007/277 ลง
วันท่ี 29 กันยำยน 
2564


