
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อเสนอราคาและราคาที่เสนอ

1 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง แพรวนภา

2 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทตนเกษตร

3 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง รานภูธิปการเกษตร

4 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง หองเย็นปากน้ําโพ 

5 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด

6 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด

7 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด

8 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดมศักดิ์ สํารวจ

9 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

10 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

11 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

12 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด

13 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด

บริษัท ตนเกษตร จํากัด

นายอุดมศักดิ์ สํารวจ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

1,550.00               บริษัท สยามแมคโคร จํากัด
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

1,530.00               

1,760.00               

80,100.00            

17,500.00            

49,000.00            

11,950.00            

5,250.00               

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2564

หนวยงานศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครสวรรค

วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564 

3,200.00               

4,750.00               

วงเงินงบประมาณ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคากลาง(บาท)

แพรวนภา930.00

รานภูธิปการเกษตร

บริษัท ตนเกษตร จํากัด

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

20,000.00            บริษัทตนเกษตร
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

650.00                 หองเย็นปากน้ําโพ 
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไอดัก จํากัด

บริษัท ไอดัก จํากัด

บริษัท ไอดัก จํากัด

บริษัท ตนเกษตร จํากัด

บริษัท ตนเกษตร จํากัด



14 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

15 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

16 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด

17 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด

18 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง แพรวนภา

19 วัสดุคอมพิวเตอร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

20 วัสดุคอมพิวเตอร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

21 วัสดุคอมพิวเตอร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

22 วัสดุคอมพิวเตอร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

23 วัสดุคอมพิวเตอร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

24 วัสดุกอสราง วิธีเฉพาะเจาะจง หจก เสริมมั่นคงคอนกรีต

25 วัสดุกอสราง วิธีเฉพาะเจาะจง หจก เสริมมั่นคงคอนกรีต

26 วัสดุยานพาหนะและขนสง วิธีเฉพาะเจาะจง ชนินทรการยาง(1995)

27 จางสตาฟจระเข วิธีเฉพาะเจาะจง แพรวนภา

28 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

29 วัสดุสํานักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง หจก วิทยาภัณฑ 19741,790.00               

83,680.00            

10,000.00            

20,000.00            

22,625.00            

48,000.00            

5,000.00               

5,600.00               

8,240.00               

บริษัท ไอดัก จํากัด

บริษัท ไอดัก จํากัด

บริษัท ตนเกษตร จํากัด

บริษัท ตนเกษตร จํากัด

แพรวนภา

บริษัท ไอดัก จํากัด

บริษัท ไอดัก จํากัด

บริษัท ไอดัก จํากัด

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

8,240.00               

12,200.00            

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไอดัก จํากัด

บริษัท ไอดัก จํากัด

หจก เสริมมั่นคงคอนกรีต

หจก เสริมมั่นคงคอนกรีต

ชนินทรการยาง(1995)

แพรวนภา

บริษัท ไอดัก จํากัด

15,893.78            

20,550.42            

22,000.00            

10,000.00            

9,390.00               

หจก วิทยาภัณฑ 1974
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ



30 วัสดุสํานักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง หจก วิทยาภัณฑ 1975

31 วัสดุสํานักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง หจก วิทยาภัณฑ 1975

32 วัสดุสํานักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง หจก วิทยาภัณฑ 1976

33
   จางซอมแซมรถยนต   1 ฝ 

9346 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูขจร 2018

34
จางซอมแซมรถยนตร กร 

9035
วิธีเฉพาะเจาะจง รานนัดทอไอเสีย

35
จางซอมแซมรถยนตร วต 

2164
วิธีเฉพาะเจาะจง อูภูชงคการชาง

36
จางซอมแซมรถยนตร กร 

9035
วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูขจร 2019

37 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง แพรวนภา

38 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มคันธรส 

39 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

40 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรเมืองนครสวรรค

2,400.00               รานนัดทอไอเสีย

1,900.00               อูภูชงคการชาง

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

หางหุนสวนจํากัด ภูขจร 2019

แพรวนภา

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

หจก วิทยาภัณฑ 1975

17,954.00            สหกรณการเกษตรเมืองนครสวรรค
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

3,210.00               

4,889.00               

หจก วิทยาภัณฑ 1975

หจก วิทยาภัณฑ 1976

หางหุนสวนจํากัด ภูขจร 20181,926.00               

1,284.00               น้ําดื่มคันธรส 
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

89.00

52.00

9,140.00               

13,770.00            บริษัท ไอดัก จํากัด
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ
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