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1 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 5 มี.ค.2561 วิตามิน อี  จํานวน 10 กิโลกรัม     1,900.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   19,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   19,000.00 ราคาเหมาะสม
2 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 5 มี.ค.2561 น้ํามันแก็สโซฮอล จํานวน 150 ลิตร     4,177.50 เฉพาะเจาะจงหจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม    4,177.50 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม     4,177.50 ราคาเหมาะสม
3 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 5 มี.ค.2561 น้ํามันดีเซล จํานวน 1000 ลิตร   27,180.00 เฉพาะเจาะจงหจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม  27,180.00 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม   27,180.00 ราคาเหมาะสม
4 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 5 มี.ค.2561 ยางนอก irc 2.75-18 ลาย maxing  1 เส้น ยางหลัง        680.00 เฉพาะเจาะจง ภัทรลักษณ์กลการ        680.00 ภัทรลักษณ์กลการ        680.00 ราคาเหมาะสม

ยางใน irc จํานวน 1 เส้น        180.00 เฉพาะเจาะจง ภัทรลักษณ์กลการ        180.00 ภัทรลักษณ์กลการ        180.00 ราคาเหมาะสม
5 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 5 มี.ค.2561 ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ราชการ จํานวน 1 คัน     1,500.00 เฉพาะเจาะจง นรินทร์แอร์แอนด์เซอร์วิส     1,500.00 นรินทร์แอร์แอนด์เซอร์วิส     1,500.00 ราคาเหมาะสม
6 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 5 มี.ค.2561 มุ้งเบอร์ 20x3 ม จํานวน 2 ม้วน     1,000.00 เฉพาะเจาะจง วิศิษฐ์  ห.เพียรเจริญ     2,000.00 วิศิษฐ์  ห.เพียรเจริญ     2,000.00 ราคาเหมาะสม

เชิอกขี้ม้า 5 มิล จํานวน 1.3 กิโลกรัม          80.00 เฉพาะเจาะจง วิศิษฐ์  ห.เพียรเจริญ        584.00 วิศิษฐ์  ห.เพียรเจริญ        584.00 ราคาเหมาะสม
7 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 5 มี.ค.2561 สก๊อตไบร์ทขนาดใหญ่ จํานวน 4 โหล        450.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์     1,800.00 ทวีทรัพย์     1,800.00 ราคาเหมาะสม

ไม้กวาดทางมะพร้าว จํานวน 1 โหล        900.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        900.00 ทวีทรัพย์        900.00 ราคาเหมาะสม
กาละมังพลาสติก 2 หู จํานวน 3 ใบ        250.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        750.00 ทวีทรัพย์        750.00 ราคาเหมาะสม
ไม้กวาดอ่อนอย่างหนา จํานวน 1 โหล        720.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        720.00 ทวีทรัพย์        720.00 ราคาเหมาะสม
แปรงขัดพื้นด้ามยาว จํานวน 4 อัน        120.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        480.00 ทวีทรัพย์        480.00 ราคาเหมาะสม
กล่องโฟม จํานวน 2 ใบ        250.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        500.00 ทวีทรัพย์        500.00 ราคาเหมาะสม

8 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 8 มี.ค.2561 ปูนขาว จํานวน 2000 กก.            5.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ฮอลฯ   10,000.00 บมจ.โอเวอร์ฮอลฯ   10,000.00 ราคาเหมาะสม
9 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 8 มี.ค.2561 อาหารปลาดุกเล็ก จํานวน 30 ถุง        517.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ฮอลฯ   15,510.00 บมจ.โอเวอร์ฮอลฯ   15,510.00 ราคาเหมาะสม

10 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 12 มี.ค. 2561 ถุงพลาสติก ตราศูนย์ฯ จํานวน 225 กก.          91.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ฮอลฯ   20,475.00 บมจ.โอเวอร์ฮอลฯ   20,475.00 ราคาเหมาะสม
11 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 12 มี.ค. 2561 กระดาษเอ 4 จํานวน 20 รีม        125.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์     2,500.00 แสงอาทิตย์     2,500.00 ราคาเหมาะสม

แผ่น cd-r จํานวน 1 หลอด        350.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        350.00 แสงอาทิตย์        350.00 ราคาเหมาะสม
เทปใส 1 นิ้ว จําวน 6 ม้วน          38.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        228.00 แสงอาทิตย์        228.00 ราคาเหมาะสม
ตรายางด่วนที่สุด 1 อัน          35.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์          35.00 แสงอาทิตย์          35.00 ราคาเหมาะสม
เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10          75.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์          75.00 แสงอาทิตย์          75.00 ราคาเหมาะสม
เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 50        340.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        340.00 แสงอาทิตย์        340.00 ราคาเหมาะสม
เครื่องคิดเลข จํานวน 1 เครื่อง        550.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        550.00 แสงอาทิตย์        550.00 ราคาเหมาะสม

12 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 14 มี.ค. 2561 รําละเอียด จํานวน 10 กระสอบ        840.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ     8,400.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     8,400.00 ราคาเหมาะสม
ปลาป่น จํานวน 5 กระสอบ     2,250.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   11,250.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   11,250.00 ราคาเหมาะสม

13 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 14 มี.ค. 2561 เชิอกขี้ม้า 5 มิล จํานวน 17.6 กก.          80.00 เฉพาะเจาะจง วิศิษฐ์  ห.เพียรเจริญ     1,408.00 วิศิษฐ์  ห.เพียรเจริญ     1,408.00 ราคาเหมาะสม

การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบสขร.๑ ประจําเดือนมีนาคม  2561
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14 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 15 มี.ค.2561 ไม้ปัดขนไก่ใหญ่ จํานวน 2 อัน        185.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        370.00 ทวีทรัพย์        370.00 ราคาเหมาะสม
แปรงล้างห้องน้ํา จํานวน 4 อัน          30.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        120.00 ทวีทรัพย์        120.00 ราคาเหมาะสม
กระดาษทิชชู(32ม้วน) จํานวน 1 ห่อ        320.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        320.00 ทวีทรัพย์        320.00 ราคาเหมาะสม
น้ํายาถูพื้น จํานวน 1 โหล        660.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        660.00 ทวีทรัพย์        660.00 ราคาเหมาะสม
ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า จํานวน 6 ชุด        150.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        900.00 ทวีทรัพย์        900.00 ราคาเหมาะสม
น้ํายาล้างจาน จํานวน 1 โหล        420.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        420.00 ทวีทรัพย์        420.00 ราคาเหมาะสม
น้ํายาล้างห้องน้ํา จํานวน 6 ขวด          55.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        330.00 ทวีทรัพย์        330.00 ราคาเหมาะสม
ผงซักฟอก 1000 กรัม จํานวน 1 ถุง        250.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        250.00 ทวีทรัพย์        250.00 ราคาเหมาะสม
ตะกาวพลาสติก จํานวน 3 อัน        135.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        405.00 ทวีทรัพย์        405.00 ราคาเหมาะสม

15 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 16 มี.ค.2561 ปริ้มเอกสารรายงานประจําปี 2560 พร้อมเข้าเล่ม 2 เล่ม        500.00 เฉพาะเจาะจง วีน-ไวน์ ก๊อปปี้     1,000.00 วีน-ไวน์ ก๊อปปี้     1,000.00 ราคาเหมาะสม
16 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 22 มี.ค.2561 ก๊าซอ๊อกซิเจน 6 คิว จํานวน 9 ท่อ        200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี้เม่งฮวด     1,800.00 หจก.ลี้เม่งฮวด     1,800.00 ราคาเหมาะสม
17 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 22 มี.ค.2561 ซ่อมซ่อมเบรครถยนต์ราชการ นก 1940 ชัยนาท     1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอ๋     1,800.00 ร้านโอ๋     1,800.00 ราคาเหมาะสม
18 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 26 มี.ค.2561 ยางในรถแทรกเตอร์ 1 เส้น     1,500.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทอึ้งย่งมิ้ง     1,500.00 ชัยนาทอึ้งย่งมิ้ง     1,500.00 ราคาเหมาะสม
19 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 28 ก.พ. 2561 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 คน   73,000.00 เฉพาะเจาะจง ยาม 2 ราย   14,600.00 ยาม 2 ราย   14,600.00 ราคาเหมาะสม


