
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อเสนอราคาและราคาที่เสนอ

1 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง นายมารุต พรหมจันทร

2 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อุปกรณการแพทย

3 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง นายมารุต พรหมจันทร

4 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

5 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

6 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด

7 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง รานซําฮวดหลี

8 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติพาณิชยออกซิเยน

9 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิจิตร นาคเกษม

10 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท มิตรเกษตรยนต โปรดักส 

จํากัด

11 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง นอตวรกิจ

13 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

14 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยสมบูรณ (1984)

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

บริษัท เอ็มที อุปกรณการแพทย
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

นายมารุต พรหมจันทร

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

หนวยงานศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครสวรรค

วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 

8,550.00              

1,797.60              

วงเงินงบประมาณ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคากลาง(บาท)

นายมารุต พรหมจันทร4,900.00              

รานซําฮวดหลี

บริษัท เกียรติพาณิชยออกซิเยน

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

455.00                 

2,900.00              

3,164.00              

3,284.00              

13,400.00            บริษัท ตนเกษตร จํากัด

100.00                 

80.00

38.00

2,627.00              

4,920.00              

นายวิจิตร นาคเกษม

บริษัท มิตรเกษตรยนต โปรดักส จํากัด

นอตวรกิจ
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

บริษัท ไทยสมบูรณ (1984)

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ



15 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม คันธรส

16 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

17 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยสมบูรณ (1984)

18 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง บุญพลอย จํากัด

19 วัสดุกอสราง วิธีเฉพาะเจาะจง เสริมมั่นคงคอนกรีต

20 วัสดุกอสราง วิธีเฉพาะเจาะจง เสริมมั่นคงคอนกรีต

21 วัสดุกอสราง วิธีเฉพาะเจาะจง เสริมมั่นคงคอนกรีต

22 วัสดุกอสราง วิธีเฉพาะเจาะจง เสริมมั่นคงคอนกรีต

23 วัสดุไฟฟาและวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง เสริมมั่นคงคอนกรีต

24 วัสดุไฟฟาและวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสริมมั่นคงคอนกรีต

25 จางซอมแซมคอมพิวเตอร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบส คีเวิรด จํากัด

26 จางซอมแซมคอมพิวเตอร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบส คีเวิรด จํากัด

27 จางสตาฟจระเข วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญพลอย แองบัวใหญ

28 จางสตาฟจระเข วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญพลอย แองบัวใหญ

29
จางซอมแซมรถยนต ศจ

 1076
วิธีเฉพาะเจาะจง แจครุงเรืองการไฟฟา

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

บริษัท เบส คีเวิรด จํากัด2,921.00              

2,921.00              

เสริมมั่นคงคอนกรีต

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

10,000.00            

1,550.00              

500.00                 

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

เสริมมั่นคงคอนกรีต

หจก.เสริมมั่นคงคอนกรีต

บริษัท เบส คีเวิรด จํากัด

นางบุญพลอย แองบัวใหญ

นางบุญพลอย แองบัวใหญ

แจครุงเรืองการไฟฟา

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

น้ําดื่ม คันธรส

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไทยสมบูรณ (1984)

เสริมมั่นคงคอนกรีต

เสริมมั่นคงคอนกรีต

เสริมมั่นคงคอนกรีต

บุญพลอย จํากัด
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

948.00

465.00

3,600.00              

16,765.83            

1,075.00              

1,137.41              

3,668.55              

10,871.20            

310.30

4,065.00              



30 จางซอมแซมมอเตอร วิธีเฉพาะเจาะจง แจครุงเรืองการไฟฟา

31
จางซอมแซมรถยนต กร

 9035
วิธีเฉพาะเจาะจง แจครุงเรืองการไฟฟา

32
น้ํามันเครื่องเช็คระยะรถ

 ศจ 1076
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุเสนียนต

33 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรเมืองนครสวรรค

34 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรเมืองนครสวรรค

35 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วิธีเฉพาะเจาะจง สิริวัฒนา 

36 วัสดุยานพาหนะและขนสง วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยมอเตอร

37 วัสดุยานพาหนะและขนสง วิธีเฉพาะเจาะจง สิริวัฒนา 

38 วัสดุยานพาหนะและขนสง วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยมอเตอร

39
วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

40
วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

41 วัสดุโฆษณาและเผยแพร วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คัลเลอรอารต พริ้นติ้ง

42 จางสงตัวอยางสัตวน้ํา วิธีเฉพาะเจาะจง การรถไฟแหงประเทศไทย

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

535.00                 

110.00                 

บริษัท แสงไทยมอเตอร

บริษัท ไอดัก จํากัด

บริษัท ไอดัก จํากัด

หจก.คัลเลอรอารต พริ้นติ้ง

การรถไฟแหงประเทศไทย

125.00                 

1,600.00              

4,400.00              

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

1,360.00              

342.40                 สิริวัฒนา 

900.00                 

650.00                 

1,639.24              

16,554.00            

1,733.40              

16,994.00            
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

แจครุงเรืองการไฟฟา

แจครุงเรืองการไฟฟา

บริษัท อีซูซุเสนียนต

สหกรณการเกษตรเมืองนครสวรรค

สิริวัฒนา 

บริษัท แสงไทยมอเตอร

สหกรณการเกษตรเมืองนครสวรรค

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ


	Sheet1

