
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อเสนอราคาและราคาที่เสนอ

1 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด

2 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด

3 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด

4 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด

5 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด

6 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

7 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดมศักดิ์ สํารวจ

8 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

9 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง รานซําฮวดหลี 

10 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง รานแพรวนภา

11 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนม หงษออน

12 วัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2565

หนวยงานศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครสวรรค

วันที่  1 - 31 พฤษภาคม  2565

39,600.00            

14,000.00            

บริษัท ตนเกษตร จํากัด

บริษัท ตนเกษตร จํากัด

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคากลาง(บาท)

บริษัท ตนเกษตร จํากัด

5,000.00               

5,040.00               

15,400.00            

1,452.00               

3,006.25               

2,400.00               

1,185.00               

นายอุดมศักดิ์ สํารวจ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

รานซําฮวดหลี 

รานแพรวนภา

600.00                 นายพนม หงษออน
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

วงเงินงบประมาณ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

บริษัท ตนเกษตร จํากัด

บริษัท ไอดัก จํากัด

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

17,050.00            บริษัท ตนเกษตร จํากัด
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

2,500.00               

บริษัท ไอดัก จํากัด



13 วัสดุคอมพิวเตอร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด

14 วัสดุคอมพิวเตอร วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด

15 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด

16 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง รานแพรวนภา

17 วัสดุสํานักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง รานไทยเฮงดี

18 วัสดุงานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มคันธรส 

19 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรนครสวรรค จํากัด

20 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรนครสวรรค

21 วัสดุไฟฟาและวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แสงพิทักษการไฟฟา

22
วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนเกษตร จํากัด

23
จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
เช็คระยะรถ ญร 9143

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุเสนียนต จํากัด

24 จางซอมมอเตอรปมน้ํา วิธีเฉพาะเจาะจง รานโรงกลึง เจกอย 

25 จางเหมาจดบันทึกขอมูล วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรวีวรรณ ชูเชิด

26 จางเหมาจดบันทึกขอมูล วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา โพธิ์ประดิษฐ

27 จางเหมาจดบันทึกขอมูล วิธีเฉพาะเจาะจง นางเฉลียว บุญฤทธิ์

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

นางสาวรวีวรรณ ชูเชิด

นางสาววรรณา โพธิ์ประดิษฐ

นางเฉลียว บุญฤทธิ์

400.00

401.00

402.00

สหกรณการเกษตรนครสวรรค จํากัด
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด

รานแพรวนภา

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

บริษัท อีซูซุเสนียนต จํากัด
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

สหกรณการเกษตรนครสวรรค
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

บริษัท ตนเกษตร จํากัด
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

บริษัท แสงพิทักษการไฟฟา

น้ําดื่มคันธรส 
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

1500.00 รานโรงกลึง เจกอย 

765.00                 

               4,990.48

920.00                 

2,182.00               

660.00                 

21,634.00            

21,314.00            

2,400.00               

65.00                   

1,116.00               

รานไทยเฮงดี

14,530.00            

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด

บริษัท ไอดัก จํากัด

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ



28 จางเหมาจดบันทึกขอมูล วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรุณ สังขเหม

29 จางเหมาจดบันทึกขอมูล วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุรีย เหลืองวิเศษ

30 จางเหมาจดบันทึกขอมูล วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิพาพร พวงดี

31 จางเหมาจดบันทึกขอมูล วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมใจ อยูหอม

32 จางเหมาจดบันทึกขอมูล วิธีเฉพาะเจาะจง นายนเรศ ผิวฉวี

33 จางเหมาจดบันทึกขอมูล วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนุชรดี มีวงค

34 จางเหมาจดบันทึกขอมูล วิธีเฉพาะเจาะจง นางปาน เหลืองวิเศษ

35 จางเหมาจดบันทึกขอมูล วิธีเฉพาะเจาะจง นางสัมฤทธิ์ จันทรขาว
การบริการเหมาะกับงานที่ใช

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะกับงานที่ใช
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

410.00

นางอรุณ สังขเหม

นางสุรีย เหลืองวิเศษ

นางสาวนิพาพร พวงดี

นายสมใจ อยูหอม

นายนเรศ ผิวฉวี

นางสาวนุชรดี มีวงค

นางปาน เหลืองวิเศษ

นางสัมฤทธิ์ จันทรขาว

405.00

406.00

407.00

408.00

409.00

403.00

404.00
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