
ล าดับที่ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่เสนอ 
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก

1 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 1 พ.ค.2561 ซ่อมโปรเจคเตอร์  1 ตัว     1,350.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพิวเตอร์     1,350.00 ชัยนาทคอมพิวเตอร์     1,350.00 ราคาเหมาะสม
ซ่อมแซมบอร์ด วงจร usb  1 ชุด        650.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพิวเตอร์        650.00 ชัยนาทคอมพิวเตอร์        650.00 ราคาเหมาะสม

2 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 1 พ.ค.2561 หมึกชนิดเติมสีด า ขนาด 100 ml  4 หลอด        250.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพิวเตอร์     1,000.00 ชัยนาทคอมพิวเตอร์     1,000.00 ราคาเหมาะสม
หมึกชนิดเติมสี ขนาด 100  ml  4 หลอด        250.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพิวเตอร์     1,000.00 ชัยนาทคอมพิวเตอร์     1,000.00 ราคาเหมาะสม

3 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 7 พ.ค.2561 กรรไกรสแตนเลส 8 นิว้ จ านวน 1 อัน          65.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์          65.00 แสงอาทิตย์          65.00 ราคาเหมาะสม
สมุด เบอร์ 2 จ านวน 2 โหล        360.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        720.00 แสงอาทิตย์        720.00 ราคาเหมาะสม
คลิบด า เบอร์ 108  จ านวน  2 กล่อง          84.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        168.00 แสงอาทิตย์        168.00 ราคาเหมาะสม
คลิบด า เบอร์  109  จ านวน  4 กล่อง          72.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        288.00 แสงอาทิตย์        288.00 ราคาเหมาะสม
  คลิบด า เบอร์  110  จ านวน  2 กล่อง          60.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        120.00 แสงอาทิตย์        120.00 ราคาเหมาะสม
กาว 2 หน้าบาง  1/2  นิว้ จ านวน 1 ม้วน          20.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์          20.00 แสงอาทิตย์          20.00 ราคาเหมาะสม

4 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 7 พ.ค.2561 น้ ามันดีเซล  จ านวน  200  ลิตร          28.56 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม     5,712.00 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม     5,712.00 ราคาเหมาะสม
7 พ.ค.2561 น้ ามันแก็สโซฮอล 91  จ านวน 200  ลิตร          28.95 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม     5,790.00 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม     5,790.00 ราคาเหมาะสม

น้ ามันดีเซล จ านวน 400  ลิตร          28.56 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม   11,424.00 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม   11,424.00 ราคาเหมาะสม
5 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 7 พ.ค.2561 ตลับหมึกด า hp  เบอร์ 61  จ านวน 5 ตลับ        640.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพิวเตอร์     3,200.00 ชัยนาทคอมพิวเตอร์     3,200.00 ราคาเหมาะสม

ตลับหมึกสี hp  เบอร์ 61  จ านวน 5 ตลับ        720.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพิวเตอร์     2,880.00 ชัยนาทคอมพิวเตอร์     2,880.00 ราคาเหมาะสม
6 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 8 พ.ค.2561 ประตูนเ 4 นิว้ sanwa จ านวน  1  ตัว     4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด     4,000.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด     4,000.00 ราคาเหมาะสม
7 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 18 พ.ค.2561 อาหารปลากินพืช  จ านวน  50  กระสอบ        337.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   16,850.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   16,850.00 ราคาเหมาะสม
8 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 16 พ.ค.2561 น้ ายาถูพื้น  จ านวน 1 โหล        660.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        660.00 ทวทีรัพย์        660.00 ราคาเหมาะสม

สก๊อตไบร์ใหญ่  จ านวน 3 โหล  450 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์     1,350.00 ทวทีรัพย์     1,350.00 ราคาเหมาะสม
แปรงทองเหลืองมือจบั  จ านวน 5 อัน          85.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        425.00 ทวทีรัพย์        425.00 ราคาเหมาะสม
ถังพลาสติกมีฝาขนาดใหญ่  จ านวน  1  ใบ        500.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        500.00 ทวทีรัพย์        500.00 ราคาเหมาะสม
อะไหล่ผ้าถูพื้น  จ านวน 3 ผืน          65.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        185.00 ทวทีรัพย์        185.00 ราคาเหมาะสม
แปรงทองเหลืองด้ามยาว  จ านวน  6  อัน          15.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        810.00 ทวทีรัพย์        810.00 ราคาเหมาะสม
ไม้ถูพื้นพร้อมน้ า  จ าวน 2 ชุด        135.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        270.00 ทวทีรัพย์        270.00 ราคาเหมาะสม

9 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 22  พ.ค.2561 น้ ายาล้างห้องน้ า จ านวน 1 โหล        660.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        660.00 ทวทีรัพย์        660.00 ราคาเหมาะสม
สเปร์ยปรับอากาศ  จ านวน 1 โหล        900.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        900.00 ทวทีรัพย์        900.00 ราคาเหมาะสม
ก้อนดับกล่ิน  จ านวน 1 โหล        600.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        600.00 ทวทีรัพย์        600.00 ราคาเหมาะสม
รองเท้าแตะ  จ านวน 6 คู่          60.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        360.00 ทวทีรัพย์        360.00 ราคาเหมาะสม
กระดาษทิชชู (32ม้วน)  จ านวน 1 แพ็ค        320.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        320.00 ทวทีรัพย์        320.00 ราคาเหมาะสม

10 28 พ.ค.2561 ตาข่ายพีวซีี หกเหลียม สีด า 1 มม. 90ซม.x30ม. 1 ม้วน     1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด     1,400.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด     1,400.00 ราคาเหมาะสม
11 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 30 เม.ย.61 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภัย จ านวน 2 คน  73000 เฉพาะเจาะจง ยาม 2 ราย   14,600.00 ยาม 2 ราย   14,600.00 ราคาเหมาะสม

การจัดซ้ือจัดจ้างรายเดอืนตามแบบสขร.๑ ประจ าเดอืนพฤษภาคม  2561


