
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อเสนอราคาและราคาที่เสนอ

1 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติพาณิชยออกซิเยน จํากัด

2 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด

3 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดมศักดิ์ สํารวจ

4 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง โงวฮงเซง

5 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด

6 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด

7 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

8 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

9 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง หจก เสริมมั่นคงคอนกรีต 

10 วัสดุกอสราง วิธีเฉพาะเจาะจง หจก เสริมมั่นคงคอนกรีต 

11 วัสดุกอสราง วิธีเฉพาะเจาะจง หจก เสริมมั่นคงคอนกรีต 

12 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง สิริวัฒนา 

13 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง สิริวัฒนา 

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  2564

หนวยงานศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครสวรรค

วันที่  1 - 31 กรกฎาคม 2564 

2,899.00              

1,540.00              

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด

นายอุดมศักดิ์ สํารวจ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคากลาง(บาท)

บริษัท เกียรติพาณิชยออกซิเยน จํากัด2,482.00              

บริษัท ตนเกษตร จํากัด

บริษัท ตนเกษตร จํากัด

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

100.00                 โงวฮงเซง
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

60,100.00            

9,300.00              

11,025.28            

21,678.20            

4,523.00              

11,800.00            

7,700.00              

วงเงินงบประมาณ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

บริษัท ไอดัก จํากัด

บริษัท ไอดัก จํากัด

หจก เสริมมั่นคงคอนกรีต 
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

หจก เสริมมั่นคงคอนกรีต 

สิริวัฒนา 

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

3,647.63              หจก เสริมมั่นคงคอนกรีต 
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

535.00                 สิริวัฒนา 
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ



14 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง สิริวัฒนา 

15 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มคันธรส 

16 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง บุญพลอย แองบัวใหญ

17 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง รวมนอต

18 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง รวมนอต

19 วัสดุคอมพิวเตอร วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ฟอรแมต คอม

20 วัสดุคอมพิวเตอร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูนิตี้ ไอที ซิลเต็ม จํากัด

21 วัสดุคอมพิวเตอร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูนิตี้ ไอที ซิลเต็ม จํากัด

22 วัสดุสํานักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วิทยาภัณฑ 1974

23 วัสดุยานพาหนะและขนสง วิธีเฉพาะเจาะจง สิริวัฒนา 

24 จางซอมแซมเครื่องพิมพ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบส คียเวิรด

25 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง ชางเบนซ แอร เซอรวิส

26 จางซอมแซมรถยนต วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุ เสนียนตนครสวรรค

27 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรเมืองนครสวรรค

28 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วิธีเฉพาะเจาะจง สิริวัฒนา 

1,100.00              ชางเบนซ แอร เซอรวิส
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

8,467.98              บริษัท อีซูซุ เสนียนตนครสวรรค
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

4,090.00              บริษัท เบส คียเวิรด
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

11,828.00            สหกรณการเกษตรเมืองนครสวรรค
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

ราน ฟอรแมต คอม

หจก.วิทยาภัณฑ 1974

น้ําดื่มคันธรส 
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

บุญพลอย แองบัวใหญ
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

บริษัท บูนิตี้ ไอที ซิลเต็ม จํากัด
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

บริษัท บูนิตี้ ไอที ซิลเต็ม จํากัด
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

1,844.00              

รวมนอต13,942.10            

1,428.00              

180.00                 

340.00                 

120.00                 

1,851.10              สิริวัฒนา 
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

3,819.90              สิริวัฒนา 
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

9,452.38              สิริวัฒนา 
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

214.00                 รวมนอต
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

1,380.00              



29 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วิธีเฉพาะเจาะจง สิริวัฒนา 

30 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรเมืองนครสวรรค

31 จางสงตัวอยางสัตวน้ํา วิธีเฉพาะเจาะจง การรถไฟแหงประเทศไทย

32 วัสดุยานพาหนะและขนสง วิธีเฉพาะเจาะจง สิริวัฒนา 5,082.50              สิริวัฒนา 
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

17,834.00            

110.00

สหกรณการเกษตรเมืองนครสวรรค
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การรถไฟแหงประเทศไทย
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

2,311.20              สิริวัฒนา 
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ


	Sheet1

