
ล าดบัที่ หน่วยงาน วัน/เดอืน/ปี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา
ราคาทีเ่สนอ 

(บาท)
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

ราคาทีเ่สนอ 
(บาท)

เหตผุลที่
คัดเลือก

1 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 5 เม.ย.61 ปลาปน่  จ านวน 5 กระสอบ     2,250.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   11,250.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   11,250.00 ราคาเหมาะสม
ร าละเอียด  จ านวน  10 กระสอบ        840.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ     8,400.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     8,400.00 ราคาเหมาะสม

2 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 4 เม.ย. 61 หวัเทยีน  จ านวน 6 หวั        100.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่        600.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        600.00 ราคาเหมาะสม
คีมล๊อค vise-grip จ านวน 1 อัน        690.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่        690.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        690.00 ราคาเหมาะสม

3 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 5 เม.ย.61 ซินเดอร์เร็อก(ยาฆ่าเชื้อในบอ่ปลา)     2,250.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ     2,250.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     2,250.00 ราคาเหมาะสม
4 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 9 เม.ย.61 ไม้แปร 1 1/2x3 นิ้ว x 4 เมตร  จ านวน 10 ตัว        331.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท     3,310.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท     3,310.00 ราคาเหมาะสม

ไม้มอบ  3 เมตร          69.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        276.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        276.00 ราคาเหมาะสม
สีน้ ามันโกเบ จ านวน 1 กระปอ๋ง        127.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        127.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        127.00 ราคาเหมาะสม
น้ ามันสน  จ านวน 1 แกลลอน        138.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        138.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        138.00 ราคาเหมาะสม
ตะป ู3 นิ้ว จ านวน 3 กโิลกรัม          46.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        138.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        138.00 ราคาเหมาะสม
ตะป ู2 นิ้ว จ านวน 3 กโิลกรัม          46.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        138.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        138.00 ราคาเหมาะสม

5 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 10 เม.ย.61 อาหารปลาดุกเล็กพเิศษ  จ านวน 20 กระสอบ        680.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   13,600.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   13,600.00 ราคาเหมาะสม
6 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 10 เม.ย.61 กรรไกรอย่างดี จ านวน 2 อัน        200.00 เฉพาะเจาะจง เพรียวพานิช        400.00 เพรียวพานิช        400.00 ราคาเหมาะสม

เชือกดึงเคร่ืองอย่างดี จ านวน 10 เมตร          50.00 เฉพาะเจาะจง เพรียวพานิช        500.00 เพรียวพานิช        500.00 ราคาเหมาะสม
หวัน๊อตเกลียว จ านวน 12 ตัว          50.00 เฉพาะเจาะจง เพรียวพานิช        600.00 เพรียวพานิช        600.00 ราคาเหมาะสม
สาบยางเขียว 3/4 จ านวน 35 เมตร          22.00 เฉพาะเจาะจง เพรียวพานิช        770.00 เพรียวพานิช        770.00 ราคาเหมาะสม

7 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 19 เม.ย.61 อาหารปลาดุกเล็ก จ านวน 70 กระสอบ        517.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   36,190.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   36,190.00 ราคาเหมาะสม
อาหารปลาดุกกลาง จ านวน 70 กระสอบ        500.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   35,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   35,000.00 ราคาเหมาะสม

8 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 30 เม.ย.61 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยั จ านวน 2 คน   73,000.00 เฉพาะเจาะจง ยาม 2 ราย   14,600.00 ยาม 2 ราย   14,600.00 ราคาเหมาะสม
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