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1 ศพจ.เขต9 4 ม.ค.2560 หมึกดํา hp เบอร์1 จํานวน 10 ตลับ        640.00 ตกลงราคา ชัยนาทคอมพิวเตอร์     6,400.00 ชัยนาทคอมพิวเตอร์     6,400.00 ราคาเหมาะสม
หมึกสี hp เบอร์ 61 จํานวน 4 ตลับ        720.00 ตกลงราคา ชัยนาทคอมพิวเตอร์     2,880.00 ชัยนาทคอมพิวเตอร์     2,880.00 ราคาเหมาะสม

2 ศพจ.เขต9 4 ม.ค.2560 ลมใหญ่ จํานวน 11 ท่อ        200.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด     2,200.00 ลี้เม่งฮวด     2,200.00 ราคาเหมาะสม
3 5 ม.ค.2560 อาหารปลาดุกเล็ก จํานวน 50 ถุง        511.00 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออลฯ   25,550.00 บจก.โอเวอร์ออลฯ   25,550.00 ราคาเหมาะสม

อาหารปลาดุกรุ่น จํานวน 50 ถุง        500.00 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออลฯ   25,000.00 บจก.โอเวอร์ออลฯ   25,000.00 ราคาเหมาะสม
4 ศพจ.เขต9 5 ม.ค. 2560 ซ่อมแซมปั้มลมโรตารี่ จํานวน 1 ตัว     4,000.00 ตกลงราคา ส.เจริญมอเตอร์     4,000.00 ส.เจริญมอเตอร์     4,000.00 ราคาเหมาะสม
5 5 ม.ค.2560 ซ่อมชุดสร้างภาพ Xerox -DPC305df จํานวน 1 ชุด     5,640.00 ตกลงราคา หจก.ศรีทิพย์ ออฟฟิศ ซิลเต็ม    5,640.00 หจก.ศรีทิพย์ ออฟฟิศ ซิลเต็ม    5,640.00 ราคาเหมาะสม

ค่าล้างปรับแต่งเครื่อง จํานวน 1 งาน        856.00 ตกลงราคา หจก.ศรีทิพย์ ออฟฟิศ ซิลเต็ม       856.00 หจก.ศรีทิพย์ ออฟฟิศ ซิลเต็ม       856.00 ราคาเหมาะสม
6 ศพจ.เขต9 12 ม.ค.2560 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ บต 2836 ชัยนาท     6,057.27 ตกลงราคา บจก.ชัยทอง ชัยนาท    6,057.27 บจก.ชัยทอง ชัยนาท    6,057.27 ราคาเหมาะสม
7 ศพจ.เขต9 12 ม.ค. 2560 น้ํากรดขวด จํานวน 12 ขวด          20.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        240.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        240.00 ราคาเหมาะสม

หัวเทียน เวฟ 100 จํานวน 10 หัว          85.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        850.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        850.00 ราคาเหมาะสม
หัวทียน 14 w 12 มม. จํานวน 10 หัว          85.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        850.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        850.00 ราคาเหมาะสม
หัวเทียนกะบะ จํานวน  10 หัว          85.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        850.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        850.00 ราคาเหมาะสม
หัวเทียน w8ec จํานวน 10 หัว        110.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,100.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,100.00 ราคาเหมาะสม

8 ศพจ.เขต9 12 ม.ค.2560 ที่ตักขยะปีป จํานวน 2 อัน          65.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        130.00 ทวีทรัพย์        130.00 ราคาเหมาะสม
ถูพื้นพร้อมผ้าหนา จํานวน 2 ชุด        165.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        330.00 ทวีทรัพย์        330.00 ราคาเหมาะสม
ตะกาว จํานวน 2 อัน        135.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        270.00 ทวีทรัพย์        270.00 ราคาเหมาะสม
น้ํายาถูพื้น จํานวน 2 โหล        660.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์     1,320.00 ทวีทรัพย์     1,320.00 ราคาเหมาะสม
น้ํายาล้างห้องน้ํา จํานวน 1 โหล        660.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        660.00 ทวีทรัพย์        660.00 ราคาเหมาะสม
น้ํายาล้างจานซันไลน์ จํานวน 2 โหล        420.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        840.00 ทวีทรัพย์        840.00 ราคาเหมาะสม
กระดาษทิชชู จํานวน 1 ห่อ        300.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        300.00 ทวีทรัพย์        300.00 ราคาเหมาะสม
น้ํายาเช็ดกระจก จํานวน 3 แกลลอน        200.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        600.00 ทวีทรัพย์        600.00 ราคาเหมาะสม
ผงซักฟอก จํานวน 6 ถุง          65.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        390.00 ทวีทรัพย์        390.00 ราคาเหมาะสม
ยาฉีดไบก้อน จํานวน 6 กระป๋อง        125.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        750.00 ทวีทรัพย์        750.00 ราคาเหมาะสม
ยาฉีดปลวก จํานวน 6 กระป๋อง        125.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        750.00 ทวีทรัพย์        750.00 ราคาเหมาะสม

9 ศพจ.เขต9 13 ม.ค. 2560 ซ่อมแซมปั้มน้ํา จํานวน 1 ตัว     2,000.00 ตกลงราคา ส.เจริญมอเตอร์     2,000.00 ส.เจริญมอเตอร์     2,000.00 ราคาเหมาะสม

การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบสขร.๑ ประจําเดือนมกราคม 2560
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10 ศพจ.เขต9 13 ม.ค. 2560 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จํานวน 24 รีม        125.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์     3,000.00 แสงอาทิตย์     3,000.00 ราคาเหมาะสม
กาว 2 หน้าหนา 5 ม. จํานวน 6 ม้วน        210.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์     1,260.00 แสงอาทิตย์     1,260.00 ราคาเหมาะสม
กาว 2 หน้า จํานวน 6 ม้วน          30.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์        180.00 แสงอาทิตย์        180.00 ราคาเหมาะสม
ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 จํานวน 2 โหล          84.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์        168.00 แสงอาทิตย์        168.00 ราคาเหมาะสม
กรรไกร จํานวน 1 อัน          50.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์          50.00 แสงอาทิตย์          50.00 ราคาเหมาะสม
รูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 จํานวน 1 รูป        480.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์        480.00 แสงอาทิตย์        480.00 ราคาเหมาะสม
เครื่องเจาะกระดาษกลาง จํานวน 2 อัน        210.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์        420.00 แสงอาทิตย์        420.00 ราคาเหมาะสม
เครื่องเจาะกระดาษเล็ก จํานวน 1 อัน          90.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์          90.00 แสงอาทิตย์          90.00 ราคาเหมาะสม
ฟิวเจอร์บอร์ด 120x240 จํานวน 4 แผ่น        190.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์        760.00 แสงอาทิตย์        760.00 ราคาเหมาะสม
คลิบดํา เบอร์ 108 จํานวน 1 กล่อง          84.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์          84.00 แสงอาทิตย์          84.00 ราคาเหมาะสม

11 ศพจ.เขต9 13 ม.ค. 2560 กากน้ําตาล  จํานวน 400 ลิตร          12.00 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออลฯ     4,800.00 บจก.โอเวอร์ออลฯ     4,800.00 ราคาเหมาะสม
12 ศพจ.เขต9 19 ม.ค.2560 ท่อ pvc 2 นิ้ว จํานวน 15 เส้น        190.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท     2,850.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท     2,850.00 ราคาเหมาะสม

ข้องอ pvc 2 นิ้ว จํานวน 10 ตัว          35.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        350.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        350.00 ราคาเหมาะสม
เทปพันเกลียว จํานวน 10 ม้วน          20.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        200.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        200.00 ราคาเหมาะสม
ท่อ pvc 1 นิ้ว จํานวน 10 เส้น          69.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        690.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        690.00 ราคาเหมาะสม
ถุงมือผ้า จํานวน 36 คู่          15.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        540.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        540.00 ราคาเหมาะสม
สกรู สมาร์ทบอร์ด จํานวน 200 ตัว            0.58 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        116.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        116.00 ราคาเหมาะสม

13 ศพจ.เขต9 19 ม.ค.2560 ที่ดึงเครื่องตัดหญ้า จํานวน 2 อัน        700.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช     1,400.00 เพรียวพานิช     1,400.00 ราคาเหมาะสม
หัวกระโหลกดูดน้ําเหล็ก 2 นิ้ว จํานวน 2 อัน        180.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช        360.00 เพรียวพานิช        360.00 ราคาเหมาะสม
หัวกระโหลกดูดน้ํา pvc 2 นิ้ว จํานวน 2 อัน        220.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช        440.00 เพรียวพานิช        440.00 ราคาเหมาะสม
หัวกระโหลกดูดน้ําทองเหลือง 2 นิ้ว จํานวน 2 อัน        460.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช        920.00 เพรียวพานิช        920.00 ราคาเหมาะสม
ข้อต่อตรงเกลียวหนา 2 นิ้ว จํานวน          50.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช        100.00 เพรียวพานิช        100.00 ราคาเหมาะสม
บอลวาว pvc 2 นิ้ว จํานวน 5 อัน        120.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช        600.00 เพรียวพานิช        600.00 ราคาเหมาะสม

14 ศพจ.เขต9 20 ม.ค. 2560 เหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว จํานวน 20 เส้น        230.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท     4,600.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท     4,600.00 ราคาเหมาะสม
เหล็กกล่อง 1 1/2 x1 1/2 จํานวน 3 เส้น        400.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,200.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,200.00 ราคาเหมาะสม
บู๊ทเหล็ก 1 นิ้ว จํานวน 20 อัน          35.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        700.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        700.00 ราคาเหมาะสม
ลวดเชื่อม 2.6 มม. จํานวน 2 ห่อ        161.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        322.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        322.00 ราคาเหมาะสม



ลําดับที่ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่เสนอ 
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก

15 ศพจ.เขต9 23 ม.ค. 2560 สายพาน tx fm3h-3m จํานวน 3 เส้น        390.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,170.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,170.00 ราคาเหมาะสม
ไดเกียว จํานวน 12 กระป๋อง        120.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,440.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,440.00 ราคาเหมาะสม

16 ศพจ.เขต9 23 ม.ค. 2560 ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ราชการ นก 1940 ชัยนาท     3,300.00 ตกลงราคา ตั้มคาร์ออดิโอ     3,300.00 ตั้มคาร์ออดิโอ     3,300.00 ราคาเหมาะสม
17 ศพจ.เขต9 30 ธ.ค.2559 น้ํามันดีเซล จํานวน 533.26 ลิตร   13,752.80 ตกลงราคา หจก.ธนภัทรชัยนาทฯ   13,752.80 หจก.ธนภัทรชัยนาทฯ   13,752.80 ราคาเหมาะสม
18 ศพจ.เขต9 30 ม.ค. 2560 จ้างเหมาดูแลต้นไม้ฯ 1 คน     3,000.00 ตกลงราคา คนงาน1คน     3,000.00 คนงาน1คน     3,000.00 ราคาเหมาะสม
19 ศพจ.เขต9 31 ม.ค.2560 ซ่อมแซม ผานตัดหญ้า จํานวน 1 ชุด     3,514.95 ตกลงราคา เจริญยนต์     3,514.95 เจริญยนต์     3,514.95 ราคาเหมาะสม
20 ศพจ.เขต9 31 ม.ค. 2560 จ้างเหมาเพาะเลี้ยง 3 คน     7,300.00 ตกลงราคา คนงาน3คน   21,900.00 คนงาน3คน   21,900.00 ราคาเหมาะสม


