
ล ำดับที่ หน่วยงำน วัน/เดือน/ปี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ
รำคำที่เสนอ 

(บำท)
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่เสนอ 
(บำท)

เหตุผลที่
คัดเลือก

1 ศพจ.อุทัยธำนี 1 เมย.63 น้ ำมันเคร่ืองเบนซิน 740 เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรวัฒนะบริกำร 740 หจก.เพชรวัฒนะบริกำร 740 รำคำเหมำะสม
2 ศพจ.อุทัยธำนี 1 เมย 63 เพลำปั๊มพญำนำค 450 เฉพำะเจำะจง อุทัยกลกำร 450 อุทัยกลกำร 450 รำคำเหมำะสม

ซีลล้อหน้ำ 250 เฉพำะเจำะจง อุทัยกลกำร 250 อุทัยกลกำร 250 รำคำเหมำะสม
มู่เลย์ 150 เฉพำะเจำะจง อุทัยกลกำร 150 อุทัยกลกำร 150 รำคำเหมำะสม
สำยพำนบี 39 200 เฉพำะเจำะจง อุทัยกลกำร 200 อุทัยกลกำร 200 รำคำเหมำะสม
ชุดถ้วยแก้ว 240 เฉพำะเจำะจง อุทัยกลกำร 240 อุทัยกลกำร 240 รำคำเหมำะสม
ปะเก็นฝำ 320 เฉพำะเจำะจง อุทัยกลกำร 320 อุทัยกลกำร 320 รำคำเหมำะสม
มู่เลย์ 4.5 200 เฉพำะเจำะจง อุทัยกลกำร 200 อุทัยกลกำร 200 รำคำเหมำะสม

3 ศพจ.อุทัยธำนี 3 เมย 63 น้ ำมันดีเซล 8,436 เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรวัฒนะบริกำร 8,436 หจก.เพชรวัฒนะบริกำร 8,436 รำคำเหมำะสม
4 ศพจ.อุทัยธำนี 3 เมย.63 เคียว 600 เฉพำะเจำะจง ตรำ ว ช่ำงฉวี 600 ตรำ ว ช่ำงฉวี 600 รำคำเหมำะสม
5 ศพจ.อุทัยธำนี 3 เมย.63 แบตเตอร่ี 12V 100 A(ชนิดน้ ำ) 5,100 เฉพำะเจำะจง บริษัทไอดัก จ ำกัด 5,100 บริษัทไอดัก จ ำกัด 5,100 รำคำเหมำะสม

สำยพ่วงแบตเตอร่ี 600 เฉพำะเจำะจง บริษัทไอดัก จ ำกัด 600 บริษัทไอดัก จ ำกัด 600 รำคำเหมำะสม
6 ศพจ.อุทัยธำนี 7 เมย 63 แผงไดโอดไดชำร์ท 1,650 เฉพำะเจำะจง ไพโรจน์ไดนำโมแอร์ 1,650 ไพโรจน์ไดนำโมแอร์ 1,650 รำคำเหมำะสม
7 ศพจ.อุทัยธำนี 8 เมย 63 น้ ำมันดีเซล 3,978 เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรวัฒนะบริกำร 3,978 หจก.เพชรวัฒนะบริกำร 3,978 รำคำเหมำะสม

น้ ำมันดีเซล 1,030 เฉพำะเจำะจง หจก เพชรวัฒนะบริกำร 1,030 หจก เพชรวัฒนะบริกำร 1,030 รำคำเหมำะสม
น้ ำมันดีเซล 1,140 เฉพำะเจำะจง หจก เพชรวัฒนะบริกำร 1,140 หจก เพชรวัฒนะบริกำร 1,140 รำคำเหมำะสม
น้ ำมันดีเซล 350 เฉพำะเจำะจง หจก เพชรวัฒนะบริกำร 350 หจก เพชรวัฒนะบริกำร 350 รำคำเหมำะสม
น้ ำมันดีเซล 800 เฉพำะเจำะจง หจก เพชรวัฒนะบริกำร 800 หจก เพชรวัฒนะบริกำร 800 รำคำเหมำะสม
น้ ำมันดีเซล 1,000 เฉพำะเจำะจง หจก เพชรวัฒนะบริกำร 1,000 หจก เพชรวัฒนะบริกำร 1,000 รำคำเหมำะสม
น้ ำมันดีเซล 1,000 เฉพำะเจำะจง หจก เพชรวัฒนะบริกำร 1,000 หจก เพชรวัฒนะบริกำร 1,000 รำคำเหมำะสม
น้ ำมันดีเซล 930 เฉพำะเจำะจง หจก เพชรวัฒนะบริกำร 930 หจก เพชรวัฒนะบริกำร 930 รำคำเหมำะสม

8 ศพจ.อุทัยธำนี 8 เมย 63 น้ ำมันดีเซล 8,316 เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรวัฒนะบริกำร 8,316 หจก.เพชรวัฒนะบริกำร 8,316 รำคำเหมำะสม
น้ ำมันดีเซล 8,836 เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรวัฒนะบริกำร 8,836 หจก.เพชรวัฒนะบริกำร 8,836 รำคำเหมำะสม

9 ศพจ.อุทัยธำนี 8 เมย 63 ท ำเบำะซีลและท ำเกลียว 200 เฉพำะเจำะจง พิสิฐยนต์ 200 พิสิฐยนต์ 200 รำคำเหมำะสม
10 ศพจ.อุทัยธำนี 9 เมย 63 ชุดเจล 1,470 เฉพำะเจำะจง เซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์ 1,470 1,470 รำคำเหมำะสม

ขวด 2 ลิตร 200 เฉพำะเจำะจง เซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์ 200 200 รำคำเหมำะสม
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11 ศพจ.อุทัยธำนี 14 เมย.63 อำหำรปลำช่อนเล็ก(โปรฟีด2040-2) 6,900 เฉพำะเจำะจง บริษัทต้นเกษตร จ ำกัด 6,900 บริษัทต้นเกษตร จ ำกัด 6,900 รำคำเหมำะสม
12 ศพจ.อุทัยธำนี 14 เมย.63 ปุ๋ยมูลสัตว์ 1,000 เฉพำะเจำะจง นำยบรรเจิด สินเธำว์ 1,000 นำยบรรเจิด สินเธำว์ 1,000 รำคำเหมำะสม
13 ศพจ.อุทัยธำนี 14 เมย.63 อำหำรปลำดุกเล็กพิเศำ(ดีไลท์1035) 13,800 เฉพำะเจำะจง บริษัมต้นเกษตร จ ำกัด 13,800 บริษัทต้นเกษตร จ ำกัด 13,800 รำคำเหมำะสม

ปูนขำว 900 เฉพำะเจำะจง บริษัมต้นเกษตร จ ำกัด 900 บริษัทต้นเกษตร จ ำกัด 900 รำคำเหมำะสม
14 ศพจ.อุทัยธำนี 13 เมย 63 เข็มจักรอุสำหกรรมม 140 เฉพำะเจำะจง ก ำชัยพำนิช 140 ก ำชัยพำนิช 140 รำคำเหมำะสม
15 ศพจ.อุทัยธำนี 13 เมย 63 กระสวยจักรอุสำหกรรม 45 เฉพำะเจำะจง ก ำชัยพำนิช 45 ก ำชัยพำนิช 45 รำคำเหมำะสม
16 ศพจ.อุทัยธำนี 14 เมย.63 ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ ำ 2 แรง 300 เฉพำะเจำะจง ศูนย์ซ่อมไฟฟ้ำก ำลัง 300 ศูนย์ซ่อมไฟฟ้ำก ำลัง 300 รำคำเหมำะสม

ขดลวดช๊อค อำบน้ ำยำ(ธนำคำร) 300 เฉพำะเจำะจง 300 300 รำคำเหมำะสม
17 ศพจ.อุทัยธำนี 14 เมย.63 เชื่อมถังน้ ำมันเคร่ืองสูบน้ ำ 150 เฉพำะเจำะจง สงวนยนต์ 150 สงวนยนต์ 150 รำคำเหมำะสม

เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม
18 ศพจ.อุทัยธำนี 16 เมย.63 ตัวช่วยสตำร์ท 550 เฉพำะเจำะจง ไพโรจน์ไดนำโมแอร์ 550 ไพโรจน์ไดนำโมแอร์ 550 รำคำเหมำะสม

ค่ำแรง 500 เฉพำะเจำะจง ไพโรจน์ไดนำโมแอร์ 500 ไพโรจน์ไดนำโมแอร์ 500 รำคำเหมำะสม
19 ศพจ.อุทัยธำนี 20 เมย 63 อำหำรปลำดุกใหญ่ (สตำรแมท3) 42,300 เฉพำะเจำะจง บริษัทไอดัก จ ำกัด 42,300 บริษัทไอดัก จ ำกัด 42,300 รำคำเหมำะสม

อำหำรปลำวัยอ่อนชนิดเม็ด(ดีไลท์1042) 8,400 เฉพำะเจำะจง บริษัทไอดัก จ ำกัด 8,400 บริษัทไอดัก จ ำกัด 8,400 รำคำเหมำะสม


