
ล าดบัที่ หน่วยงาน วัน/เดอืน/ปี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

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

1 ศพจ.เขต9ชัยนาท 1 มิ.ย.2560 อาหารปลาดุกเล็ก จ านวน 70 กระสอบ 517.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 36,190.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 36,190.00 ราคาเหมาะสม
2 ศพจ.เขต9ชัยนาท 6 มิ.ย.2560 สันรูด 5 มิล จ านวน 1 โหล 60.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 120.00 แสงอาทิตย์ 120.00 ราคาเหมาะสม

สมุดบนัทึก จ านวน 40 เล่ม 30.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 1,200.00 แสงอาทิตย์ 1,200.00 ราคาเหมาะสม
แฟม้กระดุม เอ4 จ านวน 25 แฟม้ 10.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 250.00 แสงอาทิตย์ 250.00 ราคาเหมาะสม
ปากกา จ านวน 50 ด้าม 5.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 250.00 แสงอาทิตย์ 250.00 ราคาเหมาะสม
กระเปา๋ซิบ จ านวน 15 ใบ 30.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 450.00 แสงอาทิตย์ 450.00 ราคาเหมาะสม

3 ศพจ.เขต9ชัยนาท 6 มิ.ย.2560 ฮอร์โมน HCG ขนาด 5000 IU จ านวน 3 กล่อง 1,500.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 4,500.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 4,500.00 ราคาเหมาะสม
ฮอร์โมนปลา ขนาด 10 cc จ านวน 5 ขวด 2,720.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 13,600.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 13,600.00 ราคาเหมาะสม
น้ ากล่ันพร้อมถงั จ านวน 20 ถงั 450.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 9,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 9,000.00 ราคาเหมาะสม
คลอรีนผง 65 เปอร์เซน 1 ถงั 4,800.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 4,800.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 4,800.00 ราคาเหมาะสม

4 ศพจ.เขต9ชัยนาท 6 มิ.ย.2560 ปา้ยไวนิว กบ ขนาด 1.2x2.4 เมตร จ านวน 3 ปา้ย 490.00 ตกลงราคา ทรัพยส์มบรูณ์การพมิพ์ 1,470.00 ทรัพยส์มบรูณ์การพมิพ์ 1,470.00 ราคาเหมาะสม
5 ศพจ.เขต9ชัยนาท 6 มิ.ย.2560 วติามินซี จ านวน 5 กโิลกรัม 350.00 ตกลงราคา ร้านร้อยปอนด์ 1,750.00 ร้านร้อยปอนด์ 1,750.00 ราคาเหมาะสม

วติามินอ ีจ านวน 5 กโิลกรัม 1,920.00 ตกลงราคา ร้านร้อยปอนด์ 9,600.00 ร้านร้อยปอนด์ 9,600.00 ราคาเหมาะสม
ฟอร์มาลีน จ านวน 10 ถงั 620.00 ตกลงราคา ร้านร้อยปอนด์ 6,200.00 ร้านร้อยปอนด์ 6,200.00 ราคาเหมาะสม
ซันเดอร์เร็ก จ านวน 3 ถงั 2,200.00 ตกลงราคา ร้านร้อยปอนด์ 6,600.00 ร้านร้อยปอนด์ 6,600.00 ราคาเหมาะสม

6 ศพจ.เขต9ชัยนาท 6 มิ.ย.2560 เกลือเม็ด จ านวน 2000 กโิลกรัม 5.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 10,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 10,000.00 ราคาเหมาะสม
7 ศพจ.เขต9ชัยนาท 7 มิ.ย.2560 สวงิทรงกลม ด้ามไม้ จ านวน 5 อนั 250.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 1,250.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 1,250.00 ราคาเหมาะสม

สวงิทรงเหล่ียม จ านวน 5 อนั 250.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 1,250.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 1,250.00 ราคาเหมาะสม
8 ศพจ.เขต9ชัยนาท 8 มิ.ย.2560 หมึกพมิพ ์Xerox CP305d จ านวน 2 กล่อง 2,656.00 ตกลงราคา หหส.ศรีทิพยฯ์ 5,312.00 หหส.ศรีทิพยฯ์ 5,312.00 ราคาเหมาะสม

ผงหมึกถา่ยเอกสาร จ านวน 1 กล่อง 4,950.00 ตกลงราคา หหส.ศรีทิพยฯ์ 4,950.00 หหส.ศรีทิพยฯ์ 4,950.00 ราคาเหมาะสม
9 ศพจ.เขต9ชัยนาท 14 มิ.ย.2560 ตาขา่ย pvc จ านวน 1 ม้วน 1,200.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 1,200.00 ล้ี เม่ง ฮวด 1,200.00 ราคาเหมาะสม

กอ๊กน้ า sanwa 1/2  จ านวน 6 ตัว 140.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 840.00 ล้ี เม่ง ฮวด 840.00 ราคาเหมาะสม
ขอ้งอ pvc หนา 3 นิ้ว จ านวน 3 ตัว 220.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 660.00 ล้ี เม่ง ฮวด 660.00 ราคาเหมาะสม
หบิลับมีด จ านวน 2 กอ้น 200.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 400.00 ล้ี เม่ง ฮวด 400.00 ราคาเหมาะสม
เทปพนัเกลียว จ านวน 10 ม้วน 30.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 300.00 ล้ี เม่ง ฮวด 300.00 ราคาเหมาะสม
เทปพนัสายไฟ 3 mจ านวน 4 ม้วน 60.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 240.00 ล้ี เม่ง ฮวด 240.00 ราคาเหมาะสม

การจัดซ้ือจัดจ้างรายเดอืนตามแบบสขร.๑ ประจ าเดอืนมถุินายน 2560
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ลูกกญุแจทองเหลือง จ านวน 2 ชุด 60.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 120.00 ล้ี เม่ง ฮวด 120.00 ราคาเหมาะสม
10 ศพจ.เขต9ชัยนาท 14 มิ.ย.2560 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ นก .1940 ชัยนาท 4,800.00 ตกลงราคา ร้านโอ๋ 4,800.00 ร้านโอ๋ 4,800.00 ราคาเหมาะสม
11 ศพจ.เขต9ชัยนาท 14 มิ.ย.2560 ยาฆา่ปลวก BAYER ขนาด 250 มล. 1,990.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 3,980.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 3,980.00 ราคาเหมาะสม
12 ศพจ.เขต9ชัยนาท 14 มิ.ย.2560 สายไฟ var 2x1.5 sqmm จ านวน 1 ม้วน 1,650.00 ตกลงราคา ร้านไทยนิมิตรฯ 650.00 ร้านไทยนิมิตรฯ 650.00 ราคาเหมาะสม

สายไฟ var 2x2.5 sqmm จ านวน 1 ม้วน 2,550.00 ตกลงราคา ร้านไทยนิมิตรฯ 2,550.00 ร้านไทยนิมิตรฯ 2,550.00 ราคาเหมาะสม
หลอดนิออน 18 วตัต์ จ านวน 3 หลอด 45.00 ตกลงราคา ร้านไทยนิมิตรฯ 135.00 ร้านไทยนิมิตรฯ 135.00 ราคาเหมาะสม
หลอดนิออน 36 วตัต์ จ านวน 5 หลอด 58.00 ตกลงราคา ร้านไทยนิมิตรฯ 290.00 ร้านไทยนิมิตรฯ 290.00 ราคาเหมาะสม

13 ศพจ.เขต9ชัยนาท 14 มิ.ย.2560 กล่องพลาสติกส่ีเหล่ียม จ านวน 10 ใบ 190.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์ 1,900.00 ทวทีรัพย์ 1,900.00 ราคาเหมาะสม
กระติกน้ าแขง็ จ านวน 2 ใบ 220.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์ 440.00 ทวทีรัพย์ 440.00 ราคาเหมาะสม
มีด จ านวน 2 เล่ม 100.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์ 200.00 ทวทีรัพย์ 200.00 ราคาเหมาะสม
รองเท้าฟองน้ า จ านวน 6 คู่ 65.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์ 390.00 ทวทีรัพย์ 390.00 ราคาเหมาะสม
น้ ายาถพูืน้ จ านวน 4 โหล 660.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์ 2,640.00 ทวทีรัพย์ 2,640.00 ราคาเหมาะสม
น้ ายาล้างจาน จ านวน 2 โหล 540.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์ 1,080.00 ทวทีรัพย์ 1,080.00 ราคาเหมาะสม
กระดาษทิชชู จ านวน 4 กล่อง 30.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์ 120.00 ทวทีรัพย์ 120.00 ราคาเหมาะสม
ผงซักฟอก จ านวน 12 ถงุ 35.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์ 420.00 ทวทีรัพย์ 420.00 ราคาเหมาะสม
ผ้าถพูืน้ จ านวน 6 ผืน 65.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์ 390.00 ทวทีรัพย์ 390.00 ราคาเหมาะสม
สเปร์ยปรับอากาศ จ านวน 12 กระปอ๋ง 55.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์ 660.00 ทวทีรัพย์ 660.00 ราคาเหมาะสม
น้ ายาล้างหอ้งน้ า จ านวน 12 ขวด 55.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์ 660.00 ทวทีรัพย์ 660.00 ราคาเหมาะสม

14 ศพจ.เขต9ชัยนาท 14 มิ.ย.2560 ลังโฟมใหญ ่จ านวน 6 ใบ 350.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์ 2,100.00 ทวทีรัพย์ 2,100.00 ราคาเหมาะสม
โหลพลาสติก จ านวน 20 ใบ 55.00 ตกลงราคา ทวทีรัพย์ 1,100.00 ทวทีรัพย์ 1,100.00 ราคาเหมาะสม

15 ศพจ.เขต9ชัยนาท 16 มิ.ย.2560 ตัวรับสัญญาน TP-LINK จ านวน 3 อนั 550.00 ตกลงราคา ชัยนาทคอมพวิเตอร์ 1,650.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์ 1,650.00 ราคาเหมาะสม
16 ศพจ.เขต9ชัยนาท 16 มิ.ย.2560 คาบเูรเตอร์เคร่ืองตัดหญา้ จ านวน 1 ลูก 650.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช 650.00 เพรียวพานิช 650.00 ราคาเหมาะสม

สายสะพายเคร่ืองตัดหญา้ จ านวน 3 เส้น 160.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช 480.00 เพรียวพานิช 480.00 ราคาเหมาะสม
ลูกยางผสมน้ ามัน 10 ลูก 70.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช 700.00 เพรียวพานิช 700.00 ราคาเหมาะสม

17 ศพจ.เขต9ชัยนาท 16 มิ.ย. 2560 ชุกทดสอบ PH  จ านวน 25 ชุด 200.00 ตกลงราคา บมจ.ไอดัก 5,000.00 บมจ.ไอดัก 5,000.00 ราคาเหมาะสม
ชุดทดสอบ DO  จ านวน  25  ชุด 700.00 ตกลงราคา บมจ.ไอดัก 17,500.00 บมจ.ไอดัก 17,500.00 ราคาเหมาะสม

18 ศพจ.เขต9ชัยนาท 19 มิ.ย.2560 ปนูขาว เกรด เอ จ านวน 2000 กโิลกรัม 5.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 10,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 10,000.00 ราคาเหมาะสม
อาหารปลาดุกรุ่น จ านวน 70 ถงุ 500.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 35,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 35,000.00 ราคาเหมาะสม
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19 ศพจ.เขต9ชัยนาท 19 มิ.ย.2560 ปลาปน่ จ านวน 5 กระสอบ 2,250.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 11,250.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 11,250.00 ราคาเหมาะสม
ร าละเอยีด จ านวน 10 กระสอบ 850.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 8,500.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 8,500.00 ราคาเหมาะสม
อาหารกบใหญ ่จ านวน 20 กระสอบ 630.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 12,600.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 12,600.00 ราคาเหมาะสม

20 ศพจ.เขต9ชัยนาท 19 มิ.ย.2560 NAOH 50 CC. จ านวน 1 ขวด 96.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 96.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 96.00 ราคาเหมาะสม
NAI 100 g จ านวน 1 ขวด 998.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 998.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 998.00 ราคาเหมาะสม
KI  100 g  จ านวน 1 ขวด 970.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 970.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 970.00 ราคาเหมาะสม
BIGER  ขนาด 1000 ml จ านวน 6 ใบ 285.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 1,710.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 1,710.00 ราคาเหมาะสม
BIGER  ขนาด 600 ml จ านวน 6 ใบ 180.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 1,080.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 1,080.00 ราคาเหมาะสม
ขวดสีชา ขนาด 1000 ml จ านวน 6 ใบ 269.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 1,614.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 1,614.00 ราคาเหมาะสม
กระบอกตวง ขนาด 100 ml จ านวน 6 อนั 240.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 1,440.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 1,440.00 ราคาเหมาะสม
กระบอกตวง ขนาด 50 ml จ านวน 6 อนั 190.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 1,140.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 1,140.00 ราคาเหมาะสม

21 ศพจ.เขต9ชัยนาท 19 มิ.ย.2560 ฟอร์มาลีน จ านวน 6 ถงั 620.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 3,720.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 3,720.00 ราคาเหมาะสม
22 ศพจ.เขต9ชัยนาท 22 มิ.ย.2560 หมึก hp61 ด า จ านวน 10 ตลับ 640.00 ตกลงราคา ชัยนาทคอมพวิเตอร์ 6,400.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์ 6,400.00 ราคาเหมาะสม

หมึก hp61 สีจ านวน 10 ตลับ 720.00 ตกลงราคา ชัยนาทคอมพวิเตอร์ 7,200.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์ 7,200.00 ราคาเหมาะสม
หมึกชนิดเติมสีด า จ านวน 2 ขวด 250.00 ตกลงราคา ชัยนาทคอมพวิเตอร์ 500.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์ 500.00 ราคาเหมาะสม

23 ศพจ.เขต9ชัยนาท 22 มิ.ย.2560 เคร่ือง tp.link  จ านวน 1 เคร่ือง 1,760.00 ตกลงราคา ชัยนาทคอมพวิเตอร์ 1,760.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์ 1,760.00 ราคาเหมาะสม
24 ศพจ.เขต9ชัยนาท 22 มิ.ย.2560 เมาส์คอมพวิเตอร์ไร้สาย จ านวน 1 อนั 420.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 420.00 แสงอาทิตย์ 420.00 ราคาเหมาะสม

แผ่นรองเมาส์คอมพวิเตอร์  จ านวน 1 อนั 50.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 50.00 แสงอาทิตย์ 50.00 ราคาเหมาะสม
25 ศพจ.เขต9ชัยนาท 22 มิ.ย.2560 ลมใหญ ่จ านวน  11  ท่อ 200.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 2,200.00 ล้ี เม่ง ฮวด 2,200.00 ราคาเหมาะสม

ลมเล็ก จ านวน 4 ท่อ 150.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 600.00 ล้ี เม่ง ฮวด 600.00 ราคาเหมาะสม
26 ศพจ.เขต9ชัยนาท 22 มิ.ย.2560 กรรไกรตัดฝ้า  จ านวน 1 อนั 350.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 350.00 ล้ี เม่ง ฮวด 350.00 ราคาเหมาะสม

ถงุมือหนัง จ านวน 2 คู่ 150.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 300.00 ล้ี เม่ง ฮวด 300.00 ราคาเหมาะสม
กอ๊กน้ า sanwa 6 หนุ จ านวน 3 ตัว 180.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 540.00 ล้ี เม่ง ฮวด 540.00 ราคาเหมาะสม
ลวดขาว จ านวน 1 ขด 200.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 200.00 ล้ี เม่ง ฮวด 200.00 ราคาเหมาะสม
แปรงทาสี จ านวน 4 อนั 40.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 160.00 ล้ี เม่ง ฮวด 160.00 ราคาเหมาะสม
สายพาน บี-60 จ านวน 5 เส้น 200.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 1,000.00 ล้ี เม่ง ฮวด 1,000.00 ราคาเหมาะสม
ถา่นมากต้ีา จ านวน 2 ชุด 200.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 400.00 ล้ี เม่ง ฮวด 400.00 ราคาเหมาะสม
ครอบ pvc 2 นิ้ว จ านวน3 ตัว 20.00 ตกลงราคา ล้ี เม่ง ฮวด 60.00 ล้ี เม่ง ฮวด 60.00 ราคาเหมาะสม
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27 ศพจ.เขต9ชัยนาท 22 มิ.ย.2560 เหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว 145.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ทฯ 1,160.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ทฯ 1,160.00 ราคาเหมาะสม
กญุแจทองเหลือง 50 มม. จ านวน 2 ชุด 198.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ทฯ 396.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ทฯ 396.00 ราคาเหมาะสม
เคมีโปว๊ จ านวน 1 กระปอ๋ง 81.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ทฯ 81.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ทฯ 81.00 ราคาเหมาะสม
สกรูปลายสวา่น 8x1 นิ้ว จ านวน 200  ตัว 1.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ทฯ 200.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ทฯ 200.00 ราคาเหมาะสม
สกรูปลายแหลม ลูกยาง 4 นิ้ว จ านวน 200  ตัว 3.50 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ทฯ 700.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ทฯ 700.00 ราคาเหมาะสม
สกรูปลายแหลม  ลูกยาง 5 นิ้ว จ านวน 100  ตัว 6.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ทฯ 600.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ทฯ 600.00 ราคาเหมาะสม
ถงุมือผ้า จ านวน 36 คู่ 15.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ทฯ 540.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ทฯ 540.00 ราคาเหมาะสม

28 ศพจ.เขต9ชัยนาท 22 มิ.ย.2560 อโีบเหล็ก 2 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 160.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช 160.00 เพรียวพานิช 160.00 ราคาเหมาะสม
อโีบเหล็ก 4 นิ้ว จ านวน1 ตัว 450.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช 450.00 เพรียวพานิช 450.00 ราคาเหมาะสม
เทปพนัเกลียว จ านวน 10 ม้วน 20.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช 200.00 เพรียวพานิช 200.00 ราคาเหมาะสม
ต่อตรงเกลียวนอก 3 นิ้ว จ านวน 3 ตัว 90.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช 270.00 เพรียวพานิช 270.00 ราคาเหมาะสม
ขอ้งอ 4 นิ้ว 1 ตัว 240.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช 240.00 เพรียวพานิช 240.00 ราคาเหมาะสม
ต้อตรงเกลียวนอก 4 นิ้ว 1 ตัว 200.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช 200.00 เพรียวพานิช 200.00 ราคาเหมาะสม
ต่อตรงลดขนาด 4x2 นิ้ว จ านวน 2 ตัว 160.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช 320.00 เพรียวพานิช 320.00 ราคาเหมาะสม
ต่อตรงลดขนาด 4x3 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 170.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช 170.00 เพรียวพานิช 170.00 ราคาเหมาะสม
ต่อตรงลดขนาด 3x2 นิ้ว จ านวน 2 ตัว 100.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช 200.00 เพรียวพานิช 200.00 ราคาเหมาะสม
บอลวาวปดิ-เปดิ 4 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 900.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช 900.00 เพรียวพานิช 900.00 ราคาเหมาะสม

29 ศพจ.เขต9ชัยนาท 29 มิ.ย.2560 ตรายาง ร่าง พมิพ ์ทาน จ านวน 2 อนั 120.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 240.00 แสงอาทิตย์ 240.00 ราคาเหมาะสม
เทปกาวเหนียว จ านวน 12 ม้วน 25.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 300.00 แสงอาทิตย์ 300.00 ราคาเหมาะสม
กาว 2 หน้า ยาว 5 ม. จ านวน 4 ม้วน 210.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 840.00 แสงอาทิตย์ 840.00 ราคาเหมาะสม
กาว 2 หน้า หนา ยาว 1 ม. จ านวน 4 ม้วน 50.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 200.00 แสงอาทิตย์ 200.00 ราคาเหมาะสม
กระดาษ เออ4 จ านวน 2 กล่อง 625.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 1,250.00 แสงอาทิตย์ 1,250.00 ราคาเหมาะสม
น้ ายาลบค าผิด 12 อนั 75.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 900.00 แสงอาทิตย์ 900.00 ราคาเหมาะสม
สต๊ิกเกอร์ใส เอ4 จ านวน 2 หอ่ 250.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 500.00 แสงอาทิตย์ 500.00 ราคาเหมาะสม
สต๊ิกเกอร์กระดาษ เอ4 ขาวด้าน จ านวน 1 หอ่ 140.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 140.00 แสงอาทิตย์ 140.00 ราคาเหมาะสม
ไม้บรรทัด จ านวน 12 อนั 5.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 60.00 แสงอาทิตย์ 60.00 ราคาเหมาะสม
ปา้ยสต๊ิกเกอร์เอนกประสงค์ จ านวน 1 หอ่ 55.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์ 55.00 แสงอาทิตย์ 55.00 ราคาเหมาะสม

30 ศพจ.เขต9ชัยนาท 29 มิ.ย.2560 อาหารปลาดุกเล็กพเิศษ  จ านวน  30 กระสอบ 680.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 20,400.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 20,400.00 ราคาเหมาะสม
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31 ศพจ.เขต9ชัยนาท 30 มิ.ย.2560 จา้งเหมาดูแลต้นไม้ฯ 1 คน 3,000.00 ตกลงราคา คนงาน1คน 3,000.00 คนงาน1คน 3,000.00 ราคาเหมาะสม
32 ศพจ.เขต9ชัยนาท 30 มิ.ย.2560 จา้งเหมาเพาะเล้ียง 3 คน 7,300.00 ตกลงราคา คนงาน3คน 21,900.00 คนงาน3คน 21,900.00 ราคาเหมาะสม
33 ศพจ.เขต9ชัยนาท 30 มิ.ย.2560 น้ ามันดีเซล จ านวน 1024.78 ลิตร 24,936.80 ตกลงราคา หจก.ธนภทัร์ชัยนาทปโิตรเลียมฯ 24,936.80 หจก.ธนภทัร์ชัยนาทปโิตรเลียมฯ 24,936.80 ราคาเหมาะสม
34 ศพจ.เขต9ชัยนาท 30 มิ.ย.2560 น้ ามันแกส็โซฮอล์91 จ านวน 150 ลิตร 3,892.50 ตกลงราคา หจก.ธนภทัร์ชัยนาทปโิตรเลียมฯ 3,892.50 หจก.ธนภทัร์ชัยนาทปโิตรเลียมฯ 3,892.50 ราคาเหมาะสม


