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1 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 4 ก.พ.62 น ้ามันดีเซล จ้านวน 400 ลิตร 10384 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม 10384 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม10384 ราคาเหมาะสม
2 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 11 ก.พ.62 สเปร์ยฉีดมด 6 กระป๋อง 115 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์ 690 ทวีทรัพย์ 690 ราคาเหมาะสม

น ้ายาถูพื น 12 ถุง 55 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์ 660 ทวีทรัพย์ 660 ราคาเหมาะสม
ผงซักฟอก 9 ถุง 80 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์ 720 ทวีทรัพย์ 720 ราคาเหมาะสม
น ้ายาล้างจาน 12 ถุง 35 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์ 420 ทวีทรัพย์ 420 ราคาเหมาะสม
ถังน ้า 3 ใบ 85 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์ 255 ทวีทรัพย์ 255 ราคาเหมาะสม
สเปร์ยปรับอากาศ 12 กระป๋อง 85 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์ 1020 ทวีทรัพย์ 1020 ราคาเหมาะสม
น ้ายาล้างห้องน ้า 12 ขวด 55 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์ 660 ทวีทรัพย์ 660 ราคาเหมาะสม

3 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 12 ก.พ.62 อลูมิเนียมกลม จ้านวน 55 เมตร 55 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 110 หจก.ลี เม่งฮวด 110 ราคาเหมาะสม
ใบตัดเหล็ก 14 นิ ว จ้านวน 5 ใบ 5 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 900 หจก.ลี เม่งฮวด 900 ราคาเหมาะสม
หินลับมีด 8x3x1 นิ ว จ้านวน 1 อัน 1 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 450 หจก.ลี เม่งฮวด 450 ราคาเหมาะสม
น็อตเหลียม 3/8 นิ ว ยาว 1 นิ ว พร้อมหัว จ้านวน 20 ชุด20 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 200 หจก.ลี เม่งฮวด 200 ราคาเหมาะสม
น ้ายาทาท่อ pvc  250 กรัม จ้านวน 2 กระป๋อง 2 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 440 หจก.ลี เม่งฮวด 440 ราคาเหมาะสม
น ้ายาทาท่อ pvc  100 กรัม 2 กระป๋อง 2 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 160 หจก.ลี เม่งฮวด 160 ราคาเหมาะสม
น ้ายาทาท่อ pvc 50 กรัม 4 กระป๋อง 4 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 100 หจก.ลี เม่งฮวด 100 ราคาเหมาะสม
ข้อต่อตรง 2 นิ ว จ้านวน 4 ตัว 4 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 200 หจก.ลี เม่งฮวด 200 ราคาเหมาะสม
ข้องอ 90  2 นิ ว 2 ตัว 2 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 120 หจก.ลี เม่งฮวด 120 ราคาเหมาะสม
ทินเนอร์ ขวด cobco จ้านวน 1 ขวด 1 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 60 หจก.ลี เม่งฮวด 60 ราคาเหมาะสม
เล่ือยขอ จ้านวน 1 อัน 1 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 450 หจก.ลี เม่งฮวด 450 ราคาเหมาะสม

4 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 12 ก.พ.62 นิออน 32 วัตต์ จ้านวน 2 หลอด 2 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 190 ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 190 ราคาเหมาะสม
ถ่าน AA  เขียว จ้านวน 2 แพ็ค 2 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 48 ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 48 ราคาเหมาะสม
เทปพันสายไฟม้วนใหญ่ จ้านวน 1 แถว 1 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 450 ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 450 ราคาเหมาะสม
ปล๊ักตัวผู้ จ้านวน 1 โหล 1 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 240 ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 240 ราคาเหมาะสม
ปล๊ักชุดตัวเมีย-ตัวผู้ จ้านวน 1 โหล 1 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 480 ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 480 ราคาเหมาะสม
ปล็ก 3 ตายาว 3 ตัว 3 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 120 ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 120 ราคาเหมาะสม
ปล๊ัก 1 ตา จ้านวน 3 ตัว 3 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 75 ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 75 ราคาเหมาะสม

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรำยเดอืนตำมแบบสขร.๑ ประจ ำเดอืนกุมภำพันธ์ 2562
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โคมถนน 1x40w จ้านวน5 ชุด 5 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 5000 ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 5000 ราคาเหมาะสม
นิออน 36 วัตต์ สปริงเซ็ท จ้านวน 7 ชุด 7 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 1813 ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 1813 ราคาเหมาะสม
นิออน 18 วัตต์ จ้านวน 4 หลอด 4 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 160 ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 160 ราคาเหมาะสม
สตาร์ทเตอร์ 1 กล่อง 1 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 375 ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 375 ราคาเหมาะสม
ถ่าน 9 โวท จ้านวน 1 โหล 1 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 360 ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 360 ราคาเหมาะสม
รางร้อยสายไฟทรงหลังคาเต่า  4 เน 4 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 676 ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 676 ราคาเหมาะสม
ตะปูตอกสายไฟ 2x22.5  จ้านวน 2 กล่อง 2 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 50 ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 50 ราคาเหมาะสม
เครเบิ ลไท 6 นิ ว จ้านวน 1 ถุง 1 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 300 ร้านไทยนิมิตรอเีล็คโทรนิค 300 ราคาเหมาะสม

5 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 12 ก.พ.62 ก๊าซอ๊อกซิเจน 6 คิว จ้านวน 12 ท่อ 200 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 2400 หจก.ลี เม่งฮวด 2400 ราคาเหมาะสม
6 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 21 ก.พ.62 แป๊ปน ้า 1 1/2 นิ ว จ้านวน 2 เส้น 667 เฉพาะเจาะจง หสส. ชยัโฮมมาร์ท 1334 หสส. ชยัโฮมมาร์ท 1334 ราคาเหมาะสม

ท่อ pvc  1 1/2 นิ ว 5 เส้น 98 เฉพาะเจาะจง หสส. ชยัโฮมมาร์ท 490 หสส. ชยัโฮมมาร์ท 490 ราคาเหมาะสม
ข้องอ pvc 45 องศา 1 1/2 นิ ว จ้านวน 2 ตัว 40 เฉพาะเจาะจง หสส. ชยัโฮมมาร์ท 80 หสส. ชยัโฮมมาร์ท 80 ราคาเหมาะสม
ข้องอ pvc  90 องศา 1 1/2 นิ ว 4 ตัว 29 เฉพาะเจาะจง หสส. ชยัโฮมมาร์ท 116 หสส. ชยัโฮมมาร์ท 116 ราคาเหมาะสม
ก๊อกซิงค์ jca29 จ้านวน 1 ตัว 403 เฉพาะเจาะจง หสส. ชยัโฮมมาร์ท 403 หสส. ชยัโฮมมาร์ท 403 ราคาเหมาะสม
แปรงทาชอลค 6 ซม. จ้านวน 1 อัน 29 เฉพาะเจาะจง หสส. ชยัโฮมมาร์ท 29 หสส. ชยัโฮมมาร์ท 29 ราคาเหมาะสม
แปรงทาชอแลค 8 ซม. จ้านวน 1 อัน 35 เฉพาะเจาะจง หสส. ชยัโฮมมาร์ท 35 หสส. ชยัโฮมมาร์ท 35 ราคาเหมาะสม
แปรงทาชแลค 2 1/2 นิ ว จ้านวน 3 อัน 69 เฉพาะเจาะจง หสส. ชยัโฮมมาร์ท 207 หสส. ชยัโฮมมาร์ท 207 ราคาเหมาะสม

7 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 22 ก.พ.62 อาหารกบใหญ่ จ้านวน 20 ถุง 630 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ 12600 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 12600 ราคาเหมาะสม
8 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 22 ก.พ.62 โฟม ขนาด 1/2 นิ ว จ้านวน 4 แผ่น 25 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 100 แสงอาทิตย์ 100 ราคาเหมาะสม

พู่กันแบน เบอร์ 24 จ้านวน 1 อัน 130 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 130 แสงอาทิตย์ 130 ราคาเหมาะสม
สีสะท้อนแสง 60 ml(ชมพู) จ้านวน 2 ขวด 50 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 100 แสงอาทิตย์ 100 ราคาเหมาะสม
สีสะท้อนแสง 120 ml (น ้าเงิน) จ้านวน 1 ขวด 95 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 95 แสงอาทิตย์ 95 ราคาเหมาะสม
สีเสปร์ย จ้านวน 2 กระป๋อง 55 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 110 แสงอาทิตย์ 110 ราคาเหมาะสม
คัดเตอร์เล็ก จ้านวน 1 อัน 30 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 30 แสงอาทิตย์ 30 ราคาเหมาะสม
ใบคัดเตอร์เล็ก จ้านวน 1 แพ็ค 25 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 25 แสงอาทิตย์ 25 ราคาเหมาะสม
สีน ้ามันเล็ก จ้านวน 4 กระป๋อง 25 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 100 แสงอาทิตย์ 100 ราคาเหมาะสม
ธงชาติ ขนาด 80x120 จ้านวน2 ผืน 80 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 160 แสงอาทิตย์ 160 ราคาเหมาะสม
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พู่กัน แบน เบอร์ 18 จ้านวน 1 อัน 75 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 75 แสงอาทิตย์ 75 ราคาเหมาะสม
กระดาษการ์ดสี เอ4(ฟ้า ) จ้านวน 2 ห่อ 120 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 240 แสงอาทิตย์ 240 ราคาเหมาะสม

9 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 25 ก.พ.62 ปากกาเคมี จ้านวน 12 ด้าม 15 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 180 แสงอาทิตย์ 180 ราคาเหมาะสม
สันรูด 3 มิล จ้านวน 10 อัน 4 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 40 แสงอาทิตย์ 40 ราคาเหมาะสม
เหล็กแทงเอกสาร จ้านวน 2 อัน 20 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 40 แสงอาทิตย์ 40 ราคาเหมาะสม
ปกพลาสติกใส เอ4 จ้านวน 1 ห่อ 220 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 220 แสงอาทิตย์ 220 ราคาเหมาะสม
ตรายางวันที่เลขไทย จ้านวน 1 อัน 50 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 50 แสงอาทิตย์ 50 ราคาเหมาะสม
ตรายางวันที่เลขอาระบิค จ้านวน 1 อัน 75 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 75 แสงอาทิตย์ 75 ราคาเหมาะสม
แท่นประทับตรา จ้านวน 1 อัน 40 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 40 แสงอาทิตย์ 40 ราคาเหมาะสม
หมึกเติมแท่นประทับตรา จ้านวน 1 ขวด 12 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 12 แสงอาทิตย์ 12 ราคาเหมาะสม
เทปใส 1 นิ ว จ้านวน 3 ม้วน 38 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 114 แสงอาทิตย์ 114 ราคาเหมาะสม
เทปใส 3/4 นิ ว จ้านวน 3 ม้วน 30 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 90 แสงอาทิตย์ 90 ราคาเหมาะสม
แม็กเย็บกระดาษ เบอร์ 50 จ้านวน 1 อัน 340 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 340 แสงอาทิตย์ 340 ราคาเหมาะสม
ปากกา จ้านวน 50 ด้าม 5 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์ 250 แสงอาทิตย์ 250 ราคาเหมาะสม

10 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 28 ก.พ.62 อาหารปลาดุกเล็กพิเศษ จ้านวน 20 กระสอบ 680 เฉพาะเจาะจง บมจ.ไอดัก 13600 บมจ.ไอดัก 13600 ราคาเหมาะสม
11 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 25 ก.พ.62 ป้ายไวนิล ขนาด 1x2 เมตร จ้านวน 3 ป้าย 400 เฉพาะเจาะจง ทรัพยส์มบูรณ์การพมิพ์ 1200 ทรัพยส์มบูรณ์การพมิพ์ 1200 ราคาเหมาะสม

ป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร จ้านวน 1 ป้าย 600 เฉพาะเจาะจง ทรัพยส์มบูรณ์การพมิพ์ 600 ทรัพยส์มบูรณ์การพมิพ์ 600 ราคาเหมาะสม
12 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 28 ก.พ.62 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จ้านวน 2 คน 8000 เฉพาะเจาะจง ยาม 2 ราย 16000 ยาม 2 ราย 16000 ราคาเหมาะสม


