
ล าดับที่ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รบัการคัดเลือก
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
เหตุผลที่
คัดเลือก

1 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 3 ธ.ค.2561 ตัวปอ้งกันเฟสคอยล์ 220 โวท ์จ านวน 2 ตัว   1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพรพานิช              3,200.00 ร้านเจริญพรพานิช      3,200.00 ราคาเหมาะสม
2 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 3 ธ.ค.2561 อวนตาพริกไทย จ านวน 6 กิโลกรัม      500.00 เฉพาะเจาะจง วศิิษฐ์  ห.เพยีรเจริญ              3,000.00 วศิิษฐ์  ห.เพยีรเจริญ      3,000.00 ราคาเหมาะสม

เชือกเบอร์ 15 จ านวน 4 เข็ด        12.00 เฉพาะเจาะจง วศิิษฐ์  ห.เพยีรเจริญ                  48.00 วศิิษฐ์  ห.เพยีรเจริญ          48.00 ราคาเหมาะสม
3 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 3 ธ.ค.2561 เหล็กแปรโมเนีย จ านวน 4 เส้น      138.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท                552.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        552.00 ราคาเหมาะสม

เหล็กซีลาย จ านวน 4 เส้น        31.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท                124.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        124.00 ราคาเหมาะสม
ฉากซีลาย  จ านวน 2 เส้น        14.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท                  28.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท          28.00 ราคาเหมาะสม
เกียงก่อ จ านวน 2 อัน        75.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท                150.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        150.00 ราคาเหมาะสม
สกรูโครงคร่าว 8x25  จ านวน 300  ตัว          0.60 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท                180.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        180.00 ราคาเหมาะสม
เชนไดร์ทาไม้ จ านวน 2 กระปอ๋ง      293.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท                586.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        586.00 ราคาเหมาะสม
ลวดขาว จ านวน 7 กก.        58.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท                406.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        406.00 ราคาเหมาะสม
ตะปคูอนกรีตด า 40x2 มม.  จ านวน 3 กล่อง        29.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท                  87.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท          87.00 ราคาเหมาะสม
คีมตัดสายไฟ 6 นิ้ว      110.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท                110.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        110.00 ราคาเหมาะสม

4 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 4 ธ.ค.2561 ไวนิลภาพ ขนาด 1.2x2.4 เมตร จ านวน 1 ผืน      500.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบรูณ์การพมิพ์                500.00 ทรัพย์สมบรูณ์การพมิพ์        500.00 ราคาเหมาะสม
5 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 4 ธ.ค.2561 สารก าจดัแมลง จ านวน 12 ถุง      150.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ              1,800.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ      1,800.00 ราคาเหมาะสม
6 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 4 ธ.ค.2561 สีน้ ามันโกเบ  จ านวน 2 แกลอน      403.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท                806.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        806.00 ราคาเหมาะสม

ทนิเทอร์ 1 ปี๊บ      483.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท                483.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        483.00 ราคาเหมาะสม
ไม้มอบ 3 เมตร        69.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท              1,656.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท      1,656.00 ราคาเหมาะสม
แปรงทาสี จ านวน 3 นิ้ว        81.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท                162.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        162.00 ราคาเหมาะสม
ก๊อกอ่างล้างหน้า จ านวน 1 ชุด      288.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท                288.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        288.00 ราคาเหมาะสม
ก๊อกบอล 1/2 นิ้ว      104.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท                104.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        104.00 ราคาเหมาะสม
ซิลิโคนใส จ านวน 2 หลอด        98.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท                196.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        196.00 ราคาเหมาะสม

7 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 4 ธ.ค.2561 ปนูขาว จ านวน 2000  กก.          5.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ           10,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   10,000.00 ราคาเหมาะสม
8 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 11 ธ.ค.2561 ปา้ยไวนิล ขนาด 220x350 ซม. จ านวน 1 ปา้ย   1,500.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบรูณ์การพมิพ์              1,500.00 ทรัพย์สมบรูณ์การพมิพ์      1,500.00 ราคาเหมาะสม

ปา้ยไวนิล ขนาด 90x130 ซม. จ านวน 5 ปา้ย      300.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบรูณ์การพมิพ์              1,500.00 ทรัพย์สมบรูณ์การพมิพ์      1,500.00 ราคาเหมาะสม
9 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 11  ธ.ค.2561 จานเอ็นตัดหญ้า  จ านวน  3 อัน      300.00 เฉพาะเจาะจง เพรียวพานิช                900.00 เพรียวพานิช        900.00 ราคาเหมาะสม

ใบมีดตัดหญ้า 12 นิ้ว จ านวน 6 อัน      350.00 เฉพาะเจาะจง เพรียวพานิช              2,100.00 เพรียวพานิช      2,100.00 ราคาเหมาะสม
ยาฆ่าหญ้า  จ านวน 2 แกลลอน      590.00 เฉพาะเจาะจง เพรียวพานิช              1,180.00 เพรียวพานิช      1,180.00 ราคาเหมาะสม

10 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 12 ธ.ค.2561 ถุงพลาสติกขาว ซิลโค้ง ขนาด 20x30 นิ้ว จ านวน 100  กก.        88.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ              8,800.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ      8,800.00 ราคาเหมาะสม
ถุงพลาสติกพมิพต์รากรมประมง ขนาด 20x30 นิ้ว        90.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ              9,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ      9,000.00 ราคาเหมาะสม

11 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 12 ธ.ค.2561 อาหารปลากินพชื จ านวน 50 ถุง      337.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ           16,850.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   16,850.00 ราคาเหมาะสม
ร าละเอียด จ านวน 10 กระสอบ      840.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ              8,400.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ      8,400.00 ราคาเหมาะสม
ปลาปน่ จ านวน 5 กระสอบ   2,250.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ           11,250.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   11,250.00 ราคาเหมาะสม

12 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 17 ธ.ค.2561 สายน้ าดี 2 เมตร จ านวน 1 เส้น      300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด                300.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        300.00 ราคาเหมาะสม
ลวดตาข่าย 3/4 นิ้ว จ านวน 2 ม้วน      900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด              1,800.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด      1,800.00 ราคาเหมาะสม
ตะไบกลม จ านวน 2 อัน      120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด                240.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        240.00 ราคาเหมาะสม
ตะไบแบนหยาบ จ านวน 2 อัน      450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด                450.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        450.00 ราคาเหมาะสม
สายน้ าดีใยแก้ว 24 นิ้ว จ านวน 1 เส้น        90.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด                180.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        180.00 ราคาเหมาะสม
ก๊อกน้ า 1/2 นิ้ว จ านวน 3 ตัว        90.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด                270.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        270.00 ราคาเหมาะสม

13 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 18 ธ.ค.2561 ธงชาติ ขนาด 60x90 จ านวน 20 ผืน        40.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์                800.00 แสงอาทติย์        800.00 ราคาเหมาะสม
แฟม้ขนาด 3 นิ้ว 1 โหล   1,020.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์              1,020.00 แสงอาทติย์      1,020.00 ราคาเหมาะสม
เคร่ืองทองน้อย 1 ชุด   1,800.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์              1,800.00 แสงอาทติย์      1,800.00 ราคาเหมาะสม
เคร่ืองเย็บกระดาษเบอร์10 จ านวน 1 อัน        75.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์                  75.00 แสงอาทติย์          75.00 ราคาเหมาะสม
ลวดเสียบกระดาษ 10 กล่อง        15.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์                150.00 แสงอาทติย์        150.00 ราคาเหมาะสม

14 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 18 ธ.ค.2561 ดินน้ ามัน จ านวน 14 โหล        60.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์                840.00 แสงอาทติย์        840.00 ราคาเหมาะสม
15 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 31 ธ.ค.2561 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยั จ านวน 2 คน   8,000.00 เฉพาะเจาะจง ยาม 2 ราย           16,000.00 ยาม 2 ราย   16,000.00 ราคาเหมาะสม

การจัดซ้ือจัดจ้างรายเดือนตามแบบสขร.๑   ประจ าเดือ  ธันวาคม 2561


