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1 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 2 ส.ค.2561 อาหารปลาดุกรุ่น จ านวน 50 ถุง        500.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   25,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   25,000.00 ราคาเหมาะสม
2 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 2 ส.ค.2561 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ตรวจเช็ค รถยนต์ราชการ จ านวน 1 คัน     3,497.30 เฉพาะเจาะจง บมจ.โตโยต้าชัยนาทชัยทอง     3,497.30 บมจ.โตโยต้าชัยนาทชัยทอง     3,497.30 ราคาเหมาะสม
3 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 3 ส.ค.2561 ใบมีดตัดหญ้าส่ีเหล่ียม 12 นิ้ว จ านวน 5 ใบ        280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด     1,400.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด     1,400.00 ราคาเหมาะสม

กรรตัดหญ้า  จ านวน 1 อัน        490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด        490.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        490.00 ราคาเหมาะสม
4 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 3 ส.ค.2561 กุญแจชุบทองเหลือง 25 มม  จ านวน  1 อัน          50.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด          50.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด          50.00 ราคาเหมาะสม

สวติช์ลูกลอย เหล่ียม waree จ านวน 5 ตัว        350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด        350.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        350.00 ราคาเหมาะสม
บอลวาล์ว ทองเหลือง 1/2 นิ้ว sanwa จ านวน 5 ตัว        130.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด        650.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        650.00 ราคาเหมาะสม
ข้อลดเหล็ก 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว  จ านวน 1 ตัว        350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด        350.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        350.00 ราคาเหมาะสม
เปอร์มาแทซ์  51d (473ml) จ านวน 1 กระปอ๋ง        780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด        780.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        780.00 ราคาเหมาะสม

5 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 3 ส.ค.2561 ปา้ยไวนิล พระราชินี ขนาด 1.2x2.4 เมตร  1 ปา้ย        500.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบรูณ์การพมิพ์        500.00 ทรัพย์สมบรูณ์การพมิพ์        500.00 ราคาเหมาะสม
ปา้ยไวนิลราคาจ าหน่ายพนัธุ์สัตวน์้ า 0.8x1.2 เมตร  1 ปา้ย        200.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบรูณ์การพมิพ์        200.00 ทรัพย์สมบรูณ์การพมิพ์        200.00 ราคาเหมาะสม
ปา้ยไวนิล ขั้นตอนการจ าหน่ายพนัธุ์สัตวน์้ า 0.8x1.2 เมตร 1 ปา้ย        200.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบรูณ์การพมิพ์        200.00 ทรัพย์สมบรูณ์การพมิพ์        200.00 ราคาเหมาะสม

6 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 3 ส.ค.2561 เสาธง 2 เมตร จ านวน 20 ต้น          65.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์     1,300.00 แสงอาทิตย์     1,300.00 ราคาเหมาะสม
รูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10  จ านวน 1 รูป        850.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        850.00 แสงอาทิตย์        850.00 ราคาเหมาะสม
พานพุม่เงิน  พุม่ทอง  จ านวน 1 ชุด     1,600.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์     1,600.00 แสงอาทิตย์     1,600.00 ราคาเหมาะสม
ธง สก.ขนาด 60x90 ซม. จ านวน 10 ผืน          60.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        600.00 แสงอาทิตย์        600.00 ราคาเหมาะสม
ธงชาติ ขนาด 60x90 ซม.จ านวน 5 ผืน          40.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        200.00 แสงอาทิตย์        200.00 ราคาเหมาะสม
ธปู  เทียน  แพ  จ านวน 1 ชุด        440.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        400.00 แสงอาทิตย์        400.00 ราคาเหมาะสม

7 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 7 ส.ค.2561 หมึก fuji xerox เคร่ืองปร้ิน ชุดสี  จ านวน 3 อัน     4,200.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพวิเตอร์   12,600.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์   12,600.00 ราคาเหมาะสม
8 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 7 ส.ค.2561 ร าละเอียด จ านวน 8 กระสอบ        840.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ ออลฯ     6,720.00 บมจ.โอเวอร์ ออลฯ     6,720.00 ราคาเหมาะสม
9 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 7 ส.ค.2561 ปลาปน่  จ านวน 5 กระสอบ     2,250.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ ออลฯ   11,250.00 บมจ.โอเวอร์ ออลฯ   11,250.00 ราคาเหมาะสม

10 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 8 ส.ค.2561 นิออน 36 วตัต์ พร้อมเซ็ทกันฝน ขั้วกันน้ า 3 ชุด        530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ     1,590.00 ร้านไทยนิมิตรฯ     1,590.00 ราคาเหมาะสม
11 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 9 ส.ค.2561 เกลือเม็ด  จ านวน 1000  กิโลกรัม            5.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ     5,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     5,000.00 ราคาเหมาะสม
12 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 15 ส.ค.2561 คีย์บอร์ด logitech usb จ านวน 3 อัน        385.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพวิเตอร์     1,155.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์     1,155.00 ราคาเหมาะสม

เม้าส์ จ านวน 2 อัน        275.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพวิเตอร์        550.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์        550.00 ราคาเหมาะสม
แผ่นรองเมาส์ จ านวน 6 อัน          55.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพวิเตอร์        330.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์        330.00 ราคาเหมาะสม
ตัวขยายช่อง usb จ านวน 3 อัน        390.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพวิเตอร์     1,170.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์     1,170.00 ราคาเหมาะสม

13 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 17  ส.ค.2561 ถุงพลาสติก ซิลคู่ ขนาด 16x26 นิ้ว จ านวน 175 กิโลกรัม          85.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค   14,875.00 ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค   14,875.00 ราคาเหมาะสม
ถุงพลาสติกขาว ซิลคู่ ขนาด 20x30 นิ้ว          85.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค   14,875.00 ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค   14,875.00 ราคาเหมาะสม
หนังยางวงใหญ่  จ านวน  15 กิโลกรัม        250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค     3,750.00 ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค     3,750.00 ราคาเหมาะสม

14 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 17 ส.ค.2561 เมคเนติก จ านวน 1 ตัว     2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ     2,950.00 ร้านไทยนิมิตรฯ     2,950.00 ราคาเหมาะสม

การจัดซ้ือจัดจ้างรายเดอืนตามแบบสขร.๑ ประจ าเดอืนสิงหาคม  2561
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15 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 17 ส.ค.2561 ปะเก็นฝาสูบ หนา 1  ชุด     2,500.00 เฉพาะเจาะจง ไพศาล  แสงนุ้ย     2,500.00 ไพศาล  แสงนุ้ย     2,500.00 ราคาเหมาะสม
ยางกันวาล์ว  1  ชุด        850.00 เฉพาะเจาะจง ไพศาล  แสงนุ้ย        850.00 ไพศาล  แสงนุ้ย        850.00 ราคาเหมาะสม
น้ ามันเคร่ือง 1 กระปอ๋ง     1,000.00 เฉพาะเจาะจง ไพศาล  แสงนุ้ย     1,000.00 ไพศาล  แสงนุ้ย     1,000.00 ราคาเหมาะสม
กรองน้ ามันเคร่ือง  1 ชุด        220.00 เฉพาะเจาะจง ไพศาล  แสงนุ้ย        220.00 ไพศาล  แสงนุ้ย        220.00 ราคาเหมาะสม
น้ ายาหล่อเย็น จ านวน  1  กระปอ๋ง        300.00 เฉพาะเจาะจง ไพศาล  แสงนุ้ย        300.00 ไพศาล  แสงนุ้ย        300.00 ราคาเหมาะสม
ปัม้น้ า  1 ตัว     3,000.00 เฉพาะเจาะจง ไพศาล  แสงนุ้ย     3,000.00 ไพศาล  แสงนุ้ย     3,000.00 ราคาเหมาะสม
ปะเก็นท่อไอดี และไอเสีย  จ านวน 1 ชุด        350.00 เฉพาะเจาะจง ไพศาล  แสงนุ้ย        350.00 ไพศาล  แสงนุ้ย        350.00 ราคาเหมาะสม
เวน็เซอร์  ความร้อน 1 ชุด        680.00 เฉพาะเจาะจง ไพศาล  แสงนุ้ย        680.00 ไพศาล  แสงนุ้ย        680.00 ราคาเหมาะสม
ค่าแรง  1 คัน     1,500.00 เฉพาะเจาะจง ไพศาล  แสงนุ้ย     1,500.00 ไพศาล  แสงนุ้ย     1,500.00 ราคาเหมาะสม

16 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 17 ส.ค.2561 หมึกด า hp เบอร์ 61  จ านวน 4 อัน        640.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพวิเตอร์     2,560.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์     2,560.00 ราคาเหมาะสม
หมึกสี hp เบอร์ 61  จ านวน 3 อัน        720.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพวิเตอร์     2,160.00 ชัยนาทคอมพวิเตอร์     2,160.00 ราคาเหมาะสม

17 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 23 ส.ค.2561 น้ ามันดีเซล จ านวน 500  ลิตร          29.46 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภทัรชัยนาทปโิตรเลียม   14,730.00 หจก.ธนภทัรชัยนาทปโิตรเลียม   14,730.00 ราคาเหมาะสม
18 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 23 ส.ค.2561 น้ ามันดีเซล จ านวน 300  ลิตร          29.46 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภทัรชัยนาทปโิตรเลียม     8,838.00 หจก.ธนภทัรชัยนาทปโิตรเลียม     8,838.00 ราคาเหมาะสม
19 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 24 ส.ค.2561 ชุดน้ ายาวเิคราะห ์ph จ านวน 2 ชุด        480.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ        960.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ        960.00 ราคาเหมาะสม

ชุดน้ ายาวเิคราะห ์ออกซิเจน  จ านวน 2 ชุด        960.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ     1,920.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     1,920.00 ราคาเหมาะสม
ชุดน้ ายาวเิคราะห ์แอมโมเนีย จ านวน 2 ชุด        864.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ     1,728.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     1,728.00 ราคาเหมาะสม

20 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 17 ส.ค.2561 ร าละเอียด  จ านวน 10 กระสอบ        840.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ     8,400.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     8,400.00 ราคาเหมาะสม
21 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 24 ส.ค.2561 แมคเนติก  จ านวน 1 ตัว     2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ     2,950.00 ร้านไทยนิมิตรฯ     2,950.00 ราคาเหมาะสม

นิออน 36 วตัต์ วางเซ็ท  จ านวน 5 ชุด        215.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ     1,075.00 ร้านไทยนิมิตรฯ     1,075.00 ราคาเหมาะสม
22 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 24 ส.ค.2561 อาหารปลาดุกเล็ก  จ านวน 100  ถุง        517.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   51,700.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   51,700.00 ราคาเหมาะสม
23 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 30 เม.ย.61 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภยั จ านวน 2 คน   73,000.00 เฉพาะเจาะจง ยาม 2 ราย   14,600.00 ยาม 2 ราย   14,600.00 ราคาเหมาะสม


