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เหตุผลที่
คัดเลือก

1 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 4 ม.ค.2561 อาหารปลาพชืขนาดเล็ก จ านวน 67 กระสอบ        450.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   30,150.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   30,150.00 ราคาเหมาะสม
2 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 4 ม.ค.2561 แกลลอนน้ ามัน จ านวน 5 ใบ        125.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        625.00 ทวีทรัพย์        625.00 ราคาเหมาะสม

ไบก้อน จ านวน 6 กระป๋อง        125.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        750.00 ทวีทรัพย์        750.00 ราคาเหมาะสม
ผงซักฟอก จ านวน 6 ถุง          65.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        390.00 ทวีทรัพย์        390.00 ราคาเหมาะสม
น้ ายาล้างหอ้งน้ า จ านวน 1 โหล        660.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        660.00 ทวีทรัพย์        660.00 ราคาเหมาะสม
ทิชชู จ านวน 2 แพค็        320.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        640.00 ทวีทรัพย์        640.00 ราคาเหมาะสม
กล่องโฟมใหญ่ จ านวน 4 ใบ        350.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์     1,400.00 ทวีทรัพย์     1,400.00 ราคาเหมาะสม
กาละมังพลาสติกเกรด เอ จ านวน 12 ใบ          45.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        540.00 ทวีทรัพย์        540.00 ราคาเหมาะสม
ไม้กวาดอ่อน จ านวน 6 อัน          65.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        390.00 ทวีทรัพย์        390.00 ราคาเหมาะสม

3 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 4 ม.ค.2561 อาหารปลาดุกรุ่น จ านวน 50 กระสอบ        503.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์ฯ   25,000.00 ร้านร้อยปอนด์ฯ   25,000.00 ราคาเหมาะสม
4 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 15 ม.ค.2561 ซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง     2,190.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพวิเตอร์     2,190.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์     2,190.00 ราคาเหมาะสม
5 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 15 ม.ค.2561 เหล็กตัวซี 3 นิว้ จ านวน 9 เส้น        385.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมาร์ท     3,465.00 หสส.ชัยโฮมาร์ท     3,465.00 ราคาเหมาะสม

พกุเหล็ก 3/8  นิว้  จ านวน 30 ตัว            9.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมาร์ท        270.00 หสส.ชัยโฮมาร์ท        270.00 ราคาเหมาะสม
ตะปูเกลียวปลายสว่าน 1 1/2 นิว้            2.30 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมาร์ท        345.00 หสส.ชัยโฮมาร์ท        345.00 ราคาเหมาะสม
หลบหลังคาเมทัลชีล  3.20 ม. จ านวน 3 แผ่น        384.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมาร์ท     1,152.00 หสส.ชัยโฮมาร์ท     1,152.00 ราคาเหมาะสม

6 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 15 ม.ค.2561 แบตเตอร่ี เอฟ 135 อาร์ จ านวน 2 ลูก     3,400.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์  อะไหล่     6,800.00 รุ่งโรจน์  อะไหล่     6,800.00 ราคาเหมาะสม
สายพาน จ านวน 2 เส้น        300.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์  อะไหล่        640.00 รุ่งโรจน์  อะไหล่        640.00 ราคาเหมาะสม
สีสเปร์ย เบอร์900 จ านวน 1 กระป๋อง          75.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์  อะไหล่          75.00 รุ่งโรจน์  อะไหล่          75.00 ราคาเหมาะสม
สีสเปร์ย เบอร์ 913 จ านวน 1 กระป๋อง          75.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์  อะไหล่          75.00 รุ่งโรจน์  อะไหล่          75.00 ราคาเหมาะสม

7 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 15 ม.ค.2561 ป้ายไวนิลขนาด 250x12 ซม. จ านวน 1 ป้าย        450.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบูรณ์        450.00 ทรัพย์สมบูรณ์        450.00 ราคาเหมาะสม
8 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 15 ม.ค.2561 น้ ามันดีเซล จ านวน 600 ลิตร          27.86 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภทัรชัยนาทปิโตรเลียม   16,716.00 หจก.ธนภทัรชัยนาทปิโตรเลียม   16,716.00 ราคาเหมาะสม
9 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 24 ม.ค.2561 อาหารปลาดุกรุ่น จ านวน 50 กระสอบ        503.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   25,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   25,000.00 ราคาเหมาะสม

10 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 31 ม.ค.2561 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภยั จ านวน 2 คน   73,000.00 เฉพาะเจาะจง ยาม 2 ราย   14,600.00 ยาม 2 ราย   14,600.00 ราคาเหมาะสม

การจัดซ้ือจัดจ้างรายเดือนตามแบบสขร.๑ ประจ าเดือนมกราคม  2561


