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1 ศพจ.อ่างทอง 18 ธ.ค 62 จ้างเหมาบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟา้ขัดข้อง 13,074.07 ตกลงราคา การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 13,074.07 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 13,074.07
ราคาชุดละ 13,074.07 บาท จ านวน 1 ชุด

2 ศพจ.อ่างทอง 19 ธ.ค 62 จ้างเหมาบริการเติมน  ายาฟรัปัม๊ ราคาชุดละ 500 บาท 500 ตกลงราคา เทคนิคออโต้คาร์ 500 เทคนิคออโต้คาร์ 500
จ านวน 1 ชุด

3 ศพจ.อ่างทอง 19 ธ.ค 62 จ้างเหมาบริการท าปา้ยสติกเกอร์ ขนาด 40x140 ซม. 1,800 ตกลงราคา รุ่งเรืองอิงค์เจ็ท 1,800 รุ่งเรืองอิงค์เจ็ท 1,800
ราคาชุดละ 1,800 บาท จ านวน 1 ชุด

4 ศพจ.อ่างทอง 19 ธ.ค 62 จ้างเหมาบริการท าปา้ยไวนิล ขนาด 200x80 ซม. 300 ตกลงราคา รุ่งเรืองอิงค์เจ็ท 300 รุ่งเรืองอิงค์เจ็ท 300
ราคาชุดละ 300 บาท จ านวน 2 ชุด

5 ศพจ.อ่างทอง 20 ธ.ค 62 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาตรวจสอบหม้อแปลง 6,575.15 ตกลงราคา การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 6,575.15 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 6,575.15
ราคาชุดละ 6,575.15 บาท จ านวน 1 ชุด

6 ศพจ.อ่างทอง 27 ธ.ค 62 น  าด่ืม ราคาถังละ 15 บาท จ านวน 80 ถัง 15 ตกลงราคา น  าด่ืมมิราเคิล 15 น  าด่ืมมิราเคิล 15
7 ศพจ.อ่างทอง 6 ม.ค 63 จ้างเหมาบริการสูบส่ิงปฎกิูล ราคาชุดละ 500 บาท 500 ตกลงราคา สมชาย เขียวชะอ้อน 500 สมชาย เขียวชะอ้อน 500

จ านวน 1 ชุด
8 ศพจ.อ่างทอง 3 ม.ค 63 ท่อช๊าฟ ราคาชุดละ 250 บาท จ านวน 1 ชุด 250 ตกลงราคา ไตเติ ลนานาภณัฑ์ 250 ไตเติ ลนานภณัฑ์ 250
9 ศพจ.อ่างทอง 7 ม.ค 63  - ดีเซล ราคาลิตรละ 27.57 บาท จ านวน 400 ลิตร 27.57 ตกลงราคา หจก.เพิม่ทรัพย์ปโิตรเลียม 27.57 หจก.เพิม่ทรัพย์ปโิตรเลียม 27.57

 - แก๊สโซฮอล์ ราคาลิตรละ 26.36 บาท จ านวน 200 ลิตร
10 ศพจ.อ่างทอง 7 ม.ค 63 สายพาน B43 ราคาชุดละ 140 บาท จ านวน 4 เส้น 140 ตกลงราคา ไตเติ ลนานาภณัฑ์ 140 ไตเติ ลนานาภณัฑ์ 140
11 ศพจ.อ่างทอง 8 ม.ค 63  - อาหารปลากินพชื ราคากระสอบละ 330 บาท 330 ตกลงราคา บริษทัไอดักจ ากัด 330 บริษทัไอดักจ ากัด 330

จ านวน 30 กระสอบ
 - อาหารปลาดุกสวาย ราคากระสอบละ 480 บาท 480 480 480
จ านวน 5 กระสอบ
 - ปลาปน่ ราคากิโลกรัมละ 40 บาท จ านวน 200 กิโลกรัม 40 40 40
 - ร าละเอียด ราคากิโลกรัมละ 14 บาท จ านวน 150 กิโลกรัม 14 14 14

12 ศพจ.อ่างทอง 8 ม.ค 63  - ฮอร์โมน ราคาขวดละ 1,900 บาท จ านวน 3 ขวด 1,900 ตกลงราคา บริษทัไอดักจ ากัด 1,900 บริษทัไอดักจ ากัด 1,900
 - แอลกอฮอล์ ราคาถังละ 1,200 บาท จ านวน 1 ถัง 1,200 1,200 1,200

13 ศพจ.อ่างทอง 8 ม.ค 63 จ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอย ราคาชุดละ 220 บาท 220 ตกลงราคา อบต.ชัยฤทธิ์ 220 อบต.ชัยฤทธิ์ 220
จ านวน 1 ชุด
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14 ศพจ.อ่างทอง 8 ม.ค 63  - อาหารปลากินพชื ราคากระสอบละ 330 บาท 330 ตกลงราคา บริษทัไอดักจ ากัด 330 บริษทัไอดักจ ากัด 330
จ านวน 20 กระสอบ
 - อาหารปลาดุกสวาย ราคากระสอบละ 480 บาท 480 480 480
จ านวน 5 กระสอบ
 - ปลาปน่ ราคากิโลกรัมละ 40 บาท จ านวน 250 กิโลกรัม 40 40 40
 - ร าละเอียด ราคากิโลกรัมละ 14 บาท จ านวน 800 กิโลกรัม 14 14 14

15 ศพจ.อ่างทอง 8 ม.ค 63  - อาหารกุ้งวยัอ่อน เบอร์0 ราคากระสอบละ 508 บาท 508 ตกลงราคา บริษทัไอดักจ ากัด 508 บริษทัไอดักจ ากัด 508
จ านวน 30 กระสอบ
 - อาหารกุ้ง เบอร์4 ราคากระสอบละ 930 บาท 930 930 930
จ านวน 10 กระสอบ

16 ศพจ.อ่างทอง 8 ม.ค 63  - เกลือ ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท จ านวน 500 กิโลกรัม 4.50 ตกลงราคา บริษทัต้นเกษตรจ ากัด 4.50 บริษทัต้นเกษตรจ ากัด 4.50
 - ปนูขาว ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท จ านวน 500 กิโลกรัม 4.50 4.50 4.50

17 ศพจ.อ่างทอง 9 ม.ค 63 จ้างเหมาบริการปะยางรถยนต์ ราคาชุดละ 350 บาท 350 ตกลงราคา ถนอม การยาง 350 ถนอม การยาง 350
จ านวน 2 ชุด

18 ศพจ.อ่างทอง 13 ม.ค 63 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ 80-5762 อ่างทอง 31,722.83 ตกลงราคา อีซูซูอ่างทองจ ากัด 31,722.83 อีซูซูอ่างทองจ ากัด 31,722.83
ราคาชุดละ 31,722.83 บาท จ านวน 1 ชุด

19 ศพจ.อ่างทอง 14 ม.ค 63 เบรกเกอร์ 3P 30A ราคาตัวละ 750 บาท จ านวน 1 ตัว 750 ตกลงราคา ประชาพานิช 750 ประชาพานิช 750


