
ล าดบัที่ หน่วยงาน วัน/เดอืน/ปี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ (บาท) เหตผุลที่คัดเลือก

1 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 5 พ.ย.2561 วิตามิน C  จ านวน  5  กิโลกรัม        350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค        1,750.00 ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค       1,750.00 ราคาเหมาะสม
วิตามิน E จ านวน  5  กิโลกรัม     1,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค        9,600.00 ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค       9,600.00 ราคาเหมาะสม

2 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 6 พ.ย.2561 น้ ายาล้างจาน  จ านวน 1 โหล        420.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์          420.00 ทวีทรัพย์          420.00 ราคาเหมาะสม
น้ ายาถูพืน้ จ านวน 2 โหล        660.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        1,320.00 ทวีทรัพย์       1,320.00 ราคาเหมาะสม
น้ ายาล้างหอ้งน้ า จ านวน 1 โหล        660.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์          660.00 ทวีทรัพย์          660.00 ราคาเหมาะสม
ก้อนดับกล่ิน จ านวน 2 โหล        600.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        1,200.00 ทวีทรัพย์       1,200.00 ราคาเหมาะสม
สก๊อตไบร์แผ่นใหญ่ จ านวน 3 โหล        450.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        1,350.00 ทวีทรัพย์       1,350.00 ราคาเหมาะสม

3 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 9 พ.ย. 2561 ก๊าซอ๊อกซิเจน 1.5 คิว จ านวน 5 ทอ่        170.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          850.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          850.00 ราคาเหมาะสม
ก๊าซอ๊อกซิเจน 6 คิว  จ านวน 20  ทอ่        220.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          440.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          440.00 ราคาเหมาะสม

4 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 9 พ.ย.2561 สายพานร่อง a-39 จ านวน 3 เส้น        150.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          450.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          450.00 ราคาเหมาะสม
สายพานร่อง b-78  จ านวน  6  เส้น        180.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด        1,080.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด       1,080.00 ราคาเหมาะสม
ตะปตูอกไม้ ตราเพชร 3x10 (18กก.)  จ านวน 10 กก.          55.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          550.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          550.00 ราคาเหมาะสม
ตะปตูอกไม้ ตราเพชร 2x13(ดอก)  จ านวน 7.5  กก.          60.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          450.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          450.00 ราคาเหมาะสม
ข้องอ 90  2  นิ้ว  ทอ่น้ าไทย  จ านวน 6 ตัว          50.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          300.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          300.00 ราคาเหมาะสม
ข้อต่อตรง 2 นิ้ว ทอ่น้ าไทย จ านวน 8 ตัว          30.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          240.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          240.00 ราคาเหมาะสม
ทอ่ พวีีซี 2 นิ้ว  ชั้น  8.5  บานหวั ทอ่น้ าไทย        220.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          660.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดล้ีเม่งฮวด          660.00 ราคาเหมาะสม

5 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 9 พ.ย.2561 หมึกสีชนิดเติม ขนาด 1000 ML จ านวน 1 ขวด     1,650.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพวิเตอร์        1,650.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์       1,650.00 ราคาเหมาะสม
สายแลนด์ จ านวน 1 เส้น     1,330.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพวิเตอร์        1,330.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์       1,330.00 ราคาเหมาะสม

6 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 9 พ.ย.2561 ตรายาง ลงรับหนังสือ จ านวน 1 อัน        195.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์          195.00 แสงอาทติย์          195.00 ราคาเหมาะสม
ตรายาง กษ 0515.16/... ลงวันที ่..จ านวน 1 อัน        130.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์          130.00 แสงอาทติย์          130.00 ราคาเหมาะสม
ตรายางชื่อต าแหน่ง ผอ.  จ านวน 2 อัน        130.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์          260.00 แสงอาทติย์          260.00 ราคาเหมาะสม
ตรายางชื่อศูนย์ฯ  จ านวน 1 อัน        110.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์          110.00 แสงอาทติย์          110.00 ราคาเหมาะสม
ตรายางส าเนาคู่ฉบบั  จ านวน 1 อัน          80.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์             80.00 แสงอาทติย์            80.00 ราคาเหมาะสม
เคร่ืองเย็บกระดาษ เบอร์ 10 จ านวน 1 อัน          75.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์             75.00 แสงอาทติย์            75.00 ราคาเหมาะสม
กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จ านวน 1 อัน        125.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์        2,500.00 แสงอาทติย์       2,500.00 ราคาเหมาะสม
ซองน้ าตาล เอ4 (ขยายข้าง)            6.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์          600.00 แสงอาทติย์          600.00 ราคาเหมาะสม
ซองขาวพบั 4  จ านวน 1 กล่อง        375.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์          375.00 แสงอาทติย์          375.00 ราคาเหมาะสม
กาว 2 หน้าหนา ยาว 5 ม.  จ านวน 3 ม้วน        210.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์          630.00 แสงอาทติย์          630.00 ราคาเหมาะสม
กาว 2 หน้าบางขนาด คร่ึงนิ้ว จ านวน 3 ม้วน          20.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์             60.00 แสงอาทติย์            60.00 ราคาเหมาะสม
แฟม้ ขนาด 3 นิ้ว  จ านวน 1 โหล     1,020.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์        1,020.00 แสงอาทติย์       1,020.00 ราคาเหมาะสม

7 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 12 พ.ย.2561 อาหารปลากินพชื  จ านวน 30 ถุง        337.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ      10,110.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     10,110.00 ราคาเหมาะสม
8 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 12 พ.ย.2561 น้ ามันดีเซล จ านวน 600  ลิตร          29.86 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภทัรชัยนาทปโิตรเลียม      17,916.00 หจก.ธนภทัรชัยนาทปโิตรเลียม     17,916.00 ราคาเหมาะสม
9 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 12 พ.ย.2561 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 1 คัน     3,900.00 เฉพาะเจาะจง ไพศาล  แสงนุ้ย        3,900.00 ไพศาล  แสงนุ้ย       3,900.00 ราคาเหมาะสม

10 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 12 พ.ย.2561 สเปร์ยเซลไดร์  จ านวน 3 กระปอ๋ง        150.00 เฉพาะเจาะจง ล้ีเม่งฮวด          450.00 ล้ีเม่งฮวด          450.00 ราคาเหมาะสม
ลูกยางหอ้งน้ า จ านวน 1 อัน        100.00 เฉพาะเจาะจง ล้ีเม่งฮวด          100.00 ล้ีเม่งฮวด          100.00 ราคาเหมาะสม
เหล็กสกัดหุม้ยาง จ านวน 2 อัน        150.00 เฉพาะเจาะจง ล้ีเม่งฮวด          300.00 ล้ีเม่งฮวด          300.00 ราคาเหมาะสม
เทปพนัเกลียว 5 ม้วน          30.00 เฉพาะเจาะจง ล้ีเม่งฮวด          150.00 ล้ีเม่งฮวด          150.00 ราคาเหมาะสม
ยูรีเทน GALANT  จ านวน 2  ขวด          80.00 เฉพาะเจาะจง ล้ีเม่งฮวด          160.00 ล้ีเม่งฮวด          160.00 ราคาเหมาะสม
ทนิเนอร์ยูรีเทรน จ านวน 1 ขวด          70.00 เฉพาะเจาะจง ล้ีเม่งฮวด             70.00 ล้ีเม่งฮวด            70.00 ราคาเหมาะสม
แปรงทาแชล็ด จ านวน 2 อัน          60.00 เฉพาะเจาะจง ล้ีเม่งฮวด          120.00 ล้ีเม่งฮวด          120.00 ราคาเหมาะสม
น็อตพร้อมแหวน จ านวน 20 ชุด          10.00 เฉพาะเจาะจง ล้ีเม่งฮวด          200.00 ล้ีเม่งฮวด          200.00 ราคาเหมาะสม
กุญแจทองเหลือง จ านวน 3 ชุด          80.00 เฉพาะเจาะจง ล้ีเม่งฮวด          240.00 ล้ีเม่งฮวด          240.00 ราคาเหมาะสม
ข้องอ 30 หนา 2 นิ้ว จ านวน 5 ตัว          40.00 เฉพาะเจาะจง ล้ีเม่งฮวด          200.00 ล้ีเม่งฮวด          200.00 ราคาเหมาะสม
ข้อต่อตรง 2 นิ้ว จ านวน 6 ตัว          30.00 เฉพาะเจาะจง ล้ีเม่งฮวด          180.00 ล้ีเม่งฮวด          180.00 ราคาเหมาะสม

11 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 14 พ.ย.2561 อาหารปลาดุกเล็ก จ านวน 30 ถุง        517.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ      15,510.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     15,510.00 ราคาเหมาะสม
อาหารปลาดุกกลาง จ านวน 30 ถุง        500.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ      25,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     25,000.00 ราคาเหมาะสม

12 ศพจ.เขต(ชัยนาท) 14 พ.ย.2561 หมึกชนิดเติมสีด า  ขนาด 100  ML  จ านวน 2 ขวด        250.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพวิเตอร์          500.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์          500.00 ราคาเหมาะสม
13 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 23 พ.ย.2561 ไม้กวาดทางมะพร้าว จ านวน 15 อัน          75.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        1,125.00 ทวีทรัพย์       1,125.00 ราคาเหมาะสม

ไม้กวาดอ่อน จ านวน 15 อัน          75.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        1,125.00 ทวีทรัพย์       1,125.00 ราคาเหมาะสม
รองเทา้ฟองน้ า 6 คู่          60.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์          360.00 ทวีทรัพย์          360.00 ราคาเหมาะสม
สเปร์ยปรับอากาศ จ านวน 2 โหล        900.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        1,800.00 ทวีทรัพย์       1,800.00 ราคาเหมาะสม
แครงตักน้ าสังกะสี จ านวน 1 อัน        100.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์          100.00 ทวีทรัพย์          100.00 ราคาเหมาะสม
มุ้ง จ านวน 1 หลัง        385.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์          385.00 ทวีทรัพย์          385.00 ราคาเหมาะสม

14 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 23 พ.ย.2561 ปล๊ักราง 5 สวิทช์ 5 เมตร จ านวน 1 อัน        399.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ          399.00 ร้านไทยนิมิตรฯ          399.00 ราคาเหมาะสม
ปล๊ักราง 5 สวิทช์ 5 เมตรมี USB จ านวน 1 อัน        459.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ          459.00 ร้านไทยนิมิตรฯ          459.00 ราคาเหมาะสม
สายไฟ var 2x2.5 จ านวน 1 ม้วน     2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ        2,550.00 ร้านไทยนิมิตรฯ       2,550.00 ราคาเหมาะสม
ไฟคาดหวัจ านวน 2 ชุด        499.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ          998.00 ร้านไทยนิมิตรฯ          998.00 ราคาเหมาะสม

15 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 31 ต.ค.2561 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภยั จ านวน 2 คน     8,000.00 เฉพาะเจาะจง ยาม 2 ราย      16,000.00 ยาม 2 ราย     16,000.00 ราคาเหมาะสม

การจัดซ้ือจัดจ้างรายเดอืนตาม แบบสขร.๑    ประจ าเดอืน   พฤศจิกายน 2561


