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1 ศพจ.เขต9ชัยนาท 1 พ.ค.2560 ค่าหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือนเมษายน        150.00 ตกลงราคา ร้านมนูญสาส์น        150.00 ร้านมนูญสาส์น        150.00 ราคาเหมาะสม
2 ศพจ.เขต9ชัยนาท 2 พ.ค.2560 ปล๊ักราง 10 ม. 5 ปล๊ัก 5 สวิท จ านวน 1 อัน        559.00 ตกลงราคา ร้านไทนนิมิตรฯ        559.00 ร้านไทนนิมิตรฯ        559.00 ราคาเหมาะสม

ปล๊ักราง 5 ม. 5 ปล๊ัก 5 สวิท จ านวน 1 อัน        459.00 ตกลงราคา ร้านไทนนิมิตรฯ        459.00 ร้านไทนนิมิตรฯ        459.00 ราคาเหมาะสม
นิออน 18 วัตต์ ฟูลเซ็ท        260.00 ตกลงราคา ร้านไทนนิมิตรฯ     1,300.00 ร้านไทนนิมิตรฯ     1,300.00 ราคาเหมาะสม
นิออน 18 วัตต์          45.00 ตกลงราคา ร้านไทนนิมิตรฯ        450.00 ร้านไทนนิมิตรฯ        450.00 ราคาเหมาะสม

3 ศพจ.เขต9ชัยนาท 2 พ.ค.2560 อาหารปลากินพืช จ านวน 50 กระสอบ        337.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ   16,850.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   16,850.00 ราคาเหมาะสม
อาหารปลาดุกเล็ก จ านวน 20 กระสอบ        517.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ   10,340.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   10,340.00 ราคาเหมาะสม

4 ศพจ.เขต9ชัยนาท 2 พ.ค.2560 มือจับหน้าต่างมุ้งลวด 10 ตัว          20.00 ตกลงราคา กระจกสุชาติ        200.00 กระจกสุชาติ        200.00 ราคาเหมาะสม
มุมประตู 30 ตัว            3.00 ตกลงราคา กระจกสุชาติ          90.00 กระจกสุชาติ          90.00 ราคาเหมาะสม
มุมหน้าต่าง 40 ตัว            2.00 ตกลงราคา กระจกสุชาติ          80.00 กระจกสุชาติ          80.00 ราคาเหมาะสม
บานพับประตู 30 ตัว            5.00 ตกลงราคา กระจกสุชาติ        150.00 กระจกสุชาติ        150.00 ราคาเหมาะสม
บานพับหน้าต่าง 30 ตัว            3.00 ตกลงราคา กระจกสุชาติ          90.00 กระจกสุชาติ          90.00 ราคาเหมาะสม
มือจับประตู 10 ตัว          25.00 ตกลงราคา กระจกสุชาติ        250.00 กระจกสุชาติ        250.00 ราคาเหมาะสม

5 ศพจ.เขต9ชัยนาท 4 พ.ค.2560 ร าละเอียด จ านวน 10 กระสอบ        850.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ     8,500.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     8,500.00 ราคาเหมาะสม
อาหารปลาดุกรุ่น จ านวน 50 กระสอบ        500.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ   25,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   25,000.00 ราคาเหมาะสม

6 ศพจ.เขต9ชัยนาท 8 พ.ค.2560 ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร     4,950.00 ตกลงราคา หจก.ศรีทิพยฯ์     4,950.00 หจก.ศรีทิพยฯ์     4,950.00 ราคาเหมาะสม
7 ศพจ.เขต9ชัยนาท18 พ.ค.2560 เทปพันสายไฟ จ านวน 10 ม้วน          25.00 ตกลงราคา ร้านเจริญพรพานิช        250.00 ร้านเจริญพรพานิช        250.00 ราคาเหมาะสม

ท่อหด 5 มิล 5 เส้น          35.00 ตกลงราคา ร้านเจริญพรพานิช        175.00 ร้านเจริญพรพานิช        175.00 ราคาเหมาะสม
ท่อหด 3 มิล 5 เส้น          25.00 ตกลงราคา ร้านเจริญพรพานิช        125.00 ร้านเจริญพรพานิช        125.00 ราคาเหมาะสม
นิออนขาเหล็ก 40 วัตต์พร้อมหลอด 2 ชุด        190.00 ตกลงราคา ร้านเจริญพรพานิช        380.00 ร้านเจริญพรพานิช        380.00 ราคาเหมาะสม
หลอดนิออน 40 วัตต์ จ านวน 3 หลอด          60.00 ตกลงราคา ร้านเจริญพรพานิช        180.00 ร้านเจริญพรพานิช        180.00 ราคาเหมาะสม
หลอดนออน 20 วัตต์ จ านวน 5 หลอด          55.00 ตกลงราคา ร้านเจริญพรพานิช        275.00 ร้านเจริญพรพานิช        275.00 ราคาเหมาะสม
สวิทร่ี 1 ตัว        260.00 ตกลงราคา ร้านเจริญพรพานิช        260.00 ร้านเจริญพรพานิช        260.00 ราคาเหมาะสม

8 ศพจ.เขต9ชัยนาท18 พ.ค.2560 โช๊กอัพหลังคา บต 2836 ชัยนาท 1 คู่     2,690.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่     2,690.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่     2,690.00 ราคาเหมาะสม
9 ศพจ.เขต9ชัยนาท23 พ.ค.2560 แบตเตอร่ี จ านวน 1 ตัว     3,950.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่     3,950.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่     3,950.00 ราคาเหมาะสม

ใบเล่ือย 18 นิ้ว จ านวน 6 อัน          70.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        420.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        420.00 ราคาเหมาะสม

การจัดซ้ือจัดจ้างรายเดอืนตามแบบสขร.๑ ประจ าเดอืน  พฤษภาคม  2560
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น้ ากรดขวด 12 ขวด          20.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        240.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        240.00 ราคาเหมาะสม
ไดเกียว จ านวน 6 กระป๋อง        120.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        720.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        720.00 ราคาเหมาะสม
ลูกปืน 7.19 nsk จ านวน 2 ตับ        120.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        240.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        240.00 ราคาเหมาะสม

10 ศพจ.เขต9ชัยนาท 8 พ.ค.2560 มาเจโต้ จ านวน 4 กระปุก        110.00 ตกลงราคา ขวญัเรือนโอสถ        440.00 ขวญัเรือนโอสถ        440.00 ราคาเหมาะสม
11 ศพจ.เขต9ชัยนาท16 พ.ค.2560 ถุงพลาสติก ตรา กปม.hd ขนาด 16x26 นิ้ว 50 กก.          90.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ     4,500.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     4,500.00 ราคาเหมาะสม

ถุงพลาสติก ขาว.hd ซีลคู่ ขนาด 16x26 นิ้ว 50 กก.          85.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ     4,250.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     4,250.00 ราคาเหมาะสม
ถุงพลาสติก ตรา กปม.hd ขนาด 20x30 นิ้ว 100 กก.         90.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ        900.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ        900.00 ราคาเหมาะสม
ถุงพลาสติก ตรา กปม hd ซีลคู่ 20x30 นิ้ว จ านวน 100 กก.         85.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ     8,500.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     8,500.00 ราคาเหมาะสม
หนังยางวงใหญ่ 10 กก.        250.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ     2,500.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     2,500.00 ราคาเหมาะสม

12 ศพจ.เขต9ชัยนาท16 พ.ค.2560 จ้างวิเคราะห์คุณภาพ โครงการ FAO   17,334.00 ตกลงราคา บมจ.ห้องปฎบิัติการกลาง   17,334.00 บมจ.ห้องปฎบิัติการกลาง   17,334.00 ราคาเหมาะสม
13 ศพจ.เขต9ชัยนาท18 พ.ค.2560 เนื้ออวนด้สยเบอร์ 15 ตา 3 ซม. จ านวน 83 กก.        280.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ   23,240.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   23,240.00 ราคาเหมาะสม

มุ้งเขียว เบอร์ 16 หน้ากว้าง 90 ซม. จ านวน 5 ม้วน        260.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ     1,300.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     1,300.00 ราคาเหมาะสม
เชือกไนล่อน ขนาด 6 มิล จ านวน 3 ม้วน        550.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ     1,650.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     1,650.00 ราคาเหมาะสม

14 ศพจ.เขต9ชัยนาท23 พ.ค.2560 กล่องพลาสติกเหล่ียม จ านวน 10 ใบ        190.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์     1,900.00 ทวทีรัพย์     1,900.00 ราคาเหมาะสม
ถังน้ าพร้อมฝา จ านวน 4 ใบ        380.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์     1,520.00 ทวทีรัพย์     1,520.00 ราคาเหมาะสม
แปรงทองเหลืองด้ามยาว จ านวน 5 อัน        135.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์        675.00 ทวทีรัพย์        675.00 ราคาเหมาะสม
กาละมังพลาสติกเกรด เอ จ านวน 12 ใบ        135.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์     1,620.00 ทวทีรัพย์     1,620.00 ราคาเหมาะสม

15 ศพจ.เขต9ชัยนาท18 เม.ย.2560 ค่าปลาอาหารพ่อแม่พันธุ์ปลา 3 แพ็ค        800.00 ตกลงราคา หน่อยปลาทู     2,400.00 หน่อยปลาทู     2,400.00 ราคาเหมาะสม
16 ศพจ.เขต9ชัยนาท29 พ.ค.2560 ลมใหญ่ จ านวน 12 ท่อ        200.00 ตกลงราคา ล้ีเม่งฮวด     2,400.00 ล้ีเม่งฮวด     2,400.00 ราคาเหมาะสม

ลมเล็ก จ านวน 4 ท่อ        150.00 ตกลงราคา ล้ีเม่งฮวด        600.00 ล้ีเม่งฮวด        600.00 ราคาเหมาะสม
17 ศพจ.เขต9ชัยนาท29 พ.ค.2560 หลอดนิออน ขนาด 36 วัตต์ จ านวน 5 หลอด          65.00 ตกลงราคา ร้านเจริญพานิช        325.00 ร้านเจริญพานิช        325.00 ราคาเหมาะสม

บาลาส จ านวน 20 ตัว          95.00 ตกลงราคา ร้านเจริญพานิช     1,900.00 ร้านเจริญพานิช     1,900.00 ราคาเหมาะสม
สตาร์ทเตอร์ 25 ตัว          15.00 ตกลงราคา ร้านเจริญพานิช        375.00 ร้านเจริญพานิช        375.00 ราคาเหมาะสม
สวิทฝ่ัง จ านวน 20 ตัว          25.00 ตกลงราคา ร้านเจริญพานิช        500.00 ร้านเจริญพานิช        500.00 ราคาเหมาะสม
ปล๊ักฝ่ัง จ านวน 20 ตัว          25.00 ตกลงราคา ร้านเจริญพานิช        500.00 ร้านเจริญพานิช        500.00 ราคาเหมาะสม

18 ศพจ.เขต9ชัยนาท31 พ.ค.2560 ร าละเอียด จ านวน 10 กระสอบ        850.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ     8,500.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     8,500.00 ราคาเหมาะสม
19 ศพจ.เขต9ชัยนาท 31 มี.ค.60 จ้างเหมาดูแลต้นไม้ฯ 1 คน     3,000.00 ตกลงราคา คนงาน1คน     3,000.00 คนงาน1คน     3,000.00 ราคาเหมาะสม
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20 ศพจ.เขต9ชัยนาท 31 มี.ค.60 จ้างเหมาเพาะเล้ียง 3 คน     7,300.00 ตกลงราคา คนงาน3คน   21,900.00 คนงาน3คน   21,900.00 ราคาเหมาะสม
21 ศพจ.เขต9ชัยนาท31 พ.ค.2560 น้ ามันดีเซล จ านวน 475.17 ลิตร   12,081.40 ตกลงราคา หจก.ธนภทัร์ชยันาทปิโตรเลียมฯ  12,081.40 หจก.ธนภทัร์ชยันาทปิโตรเลียมฯ  12,081.40 ราคาเหมาะสม

น้ ามันแก็สโซออล 91 จ านวน 150 ลิตร     3,952.50 ตกลงราคา หจก.ธนภทัร์ชยันาทปิโตรเลียมฯ    3,952.50 หจก.ธนภทัร์ชยันาทปิโตรเลียมฯ    3,952.50 ราคาเหมาะสม


