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1 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 4 ก.พ. 2561 แฟ้มเอกสาร จ านวน 50 แฟ้ม          30.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์     1,500.00 แสงอาทิตย์     1,500.00 ราคาเหมาะสม
ปากกา จ านวน 50 ด้าม            5.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        250.00 แสงอาทิตย์        250.00 ราคาเหมาะสม
คลิบด า เบอร์ 108 จ านวน 1 กล่อง          84.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์          84.00 แสงอาทิตย์          84.00 ราคาเหมาะสม
คลิบด า เบอร์ 109 จ านวน 2 กล่อง          72.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        144.00 แสงอาทิตย์        144.00 ราคาเหมาะสม
คลิบด า เบอร์ 111 จ านวน 2 กล่อง          48.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์          96.00 แสงอาทิตย์          96.00 ราคาเหมาะสม

2 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 5 ก.พ.2561 น้ ามันดีเซล จ านวน 200 ลิตร     5,632.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภัทรชยันาทปิโตรเลียม     5,632.00 หจก.ธนภัทรชยันาทปิโตรเลียม     5,632.00 ราคาเหมาะสม
3 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 5 ก.พ.2561 น้ ายาล้างจาน จ านวน 1 โหล        400.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        400.00 ทวทีรัพย์        400.00 ราคาเหมาะสม

ถังน้ าพลาสติก จ านวน 6 ใบ          65.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        390.00 ทวทีรัพย์        390.00 ราคาเหมาะสม
น้ ายาถูพืน้ จ านวน 1 โหล        660.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        660.00 ทวทีรัพย์        660.00 ราคาเหมาะสม
แกลลอนน้ า จ านวน 5 ใบ        120.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        600.00 ทวทีรัพย์        600.00 ราคาเหมาะสม
สก๊อตไบร์ทแผ่นใหญ่ จ านวน 1 โหล        450.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        450.00 ทวทีรัพย์        450.00 ราคาเหมาะสม
ไม้กวาดทางมะพร้าว จ านวน 6 อัน          85.00 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์        510.00 ทวทีรัพย์        510.00 ราคาเหมาะสม

4 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 5 ก.พ.2561 เหล็กฉาก 1 นิว้ จ านวน 1 เส้น        224.00 เฉพาะเจาะจง หหส.ชัยโฮมมาร์ท        224.00 หหส.ชัยโฮมมาร์ท        224.00 ราคาเหมาะสม
ไม้มอบ 3 เมตร จ านวน 5 ตัว          69.00 เฉพาะเจาะจง หหส.ชัยโฮมมาร์ท        345.00 หหส.ชัยโฮมมาร์ท        345.00 ราคาเหมาะสม
สีน้ ามัน จ านวน 1 แกลลอน        403.00 เฉพาะเจาะจง หหส.ชัยโฮมมาร์ท        403.00 หหส.ชัยโฮมมาร์ท        403.00 ราคาเหมาะสม
น้ ามันสน จ านวน 1 แกลลอน        138.00 เฉพาะเจาะจง หหส.ชัยโฮมมาร์ท        138.00 หหส.ชัยโฮมมาร์ท        138.00 ราคาเหมาะสม
เหล็กฉากท าชั้น 8 เส้น        144.00 เฉพาะเจาะจง หหส.ชัยโฮมมาร์ท     1,152.00 หหส.ชัยโฮมมาร์ท     1,152.00 ราคาเหมาะสม
ก๊อกบอล 1/2 นิว้ จ านวน 3 อัน          86.00 เฉพาะเจาะจง หหส.ชัยโฮมมาร์ท        258.00 หหส.ชัยโฮมมาร์ท        258.00 ราคาเหมาะสม
สายยาง 3/4 จ านวน 5 เมตร          23.00 เฉพาะเจาะจง หหส.ชัยโฮมมาร์ท        115.00 หหส.ชัยโฮมมาร์ท        115.00 ราคาเหมาะสม
สายยาง 1 นิว้ จ านวน 12 เมตร          29.00 เฉพาะเจาะจง หหส.ชัยโฮมมาร์ท        348.00 หหส.ชัยโฮมมาร์ท        348.00 ราคาเหมาะสม
ซิลิโคน จ านวน 4 หลอด          98.00 เฉพาะเจาะจง หหส.ชัยโฮมมาร์ท        392.00 หหส.ชัยโฮมมาร์ท        392.00 ราคาเหมาะสม

5 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 5 ก.พ.2561 น้ ามันดีเซล จ านวน 600 ลิตร   16,716.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภัทรชยันาทปิโตรเลียม   16,716.00 หจก.ธนภัทรชยันาทปิโตรเลียม   16,716.00 ราคาเหมาะสม
6 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 6 ก.พ.2561 อาหารปลาดุกรุ่น จ านวน 70 กระสอบ        500.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   35,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   35,000.00 ราคาเหมาะสม
7 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 6 ก.พ.2561 ตรายาง ได้ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญถูกต้องแล้ว 1 อัน       120.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์        120.00 ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์        120.00 ราคาเหมาะสม

ตรายาง ต าแหน่ง  ชื่อ- ต าแหน่ง จ านวน 2 อัน        120.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์        240.00 ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์        240.00 ราคาเหมาะสม
ตรายาง อนุมัติ จ านวน 1 อัน          80.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์          80.00 ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์          80.00 ราคาเหมาะสม
ตรายางส าเนาคู่ฉบับ จ านวน 1 อัน          80.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์          80.00 ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์          80.00 ราคาเหมาะสม
ตรายาง ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 อัน          80.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์          80.00 ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์          80.00 ราคาเหมาะสม
ตรายาง ชื่อศูนย์ฯ  จ านวน 1 อัน        100.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์        100.00 ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์        100.00 ราคาเหมาะสม
ตรายาง  ร่าง พิมพ์ ทาน จ านวน 1 อัน        150.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์        150.00 ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์        150.00 ราคาเหมาะสม
ตรายาง ชื่อ-ต าแหน่ง (3 บรรทัด) 2 อัน        150.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์        300.00 ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์        300.00 ราคาเหมาะสม
ตรายาง ชื่อ-ต าแหน่ง (2 บรรทัด) 1 อัน        120.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์        120.00 ทรัพยส์มบูรณ์การพิมพ์        120.00 ราคาเหมาะสม

8 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 6 ก.พ.2561 อาหารปลาดุกรุ่น จ านวน 10 กระสอบ        680.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.ไอดัก     6,800.00 บมจ.ไอดัก     6,800.00 ราคาเหมาะสม
9 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 6 ก.พ.2561 หมึกพิมพ์ Xerox CP305d BK 1 กล่อง     2,656.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีทิพย ์ออฟฟิศ ซิลเต็ม     2,656.00 หจก.ศรีทิพย ์ออฟฟิศ ซิลเต็ม     2,656.00 ราคาเหมาะสม

หมึกพิมพ์ Xerox CP305d Cyan 1 กล่อง     3,949.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีทิพย ์ออฟฟิศ ซิลเต็ม     3,949.00 หจก.ศรีทิพย ์ออฟฟิศ ซิลเต็ม     3,949.00 ราคาเหมาะสม
หมึกพิมพ์ Xerox CP305d Magenta 1 กล่อง     3,949.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีทิพย ์ออฟฟิศ ซิลเต็ม     3,949.00 หจก.ศรีทิพย ์ออฟฟิศ ซิลเต็ม     3,949.00 ราคาเหมาะสม
หมึกพิมพ์ Xerox CP305d Yellow 1 กล่อง     3,949.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีทิพย ์ออฟฟิศ ซิลเต็ม     3,949.00 หจก.ศรีทิพย ์ออฟฟิศ ซิลเต็ม     3,949.00 ราคาเหมาะสม

10 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 8 ก.พ. 2561 อาหารกบใหญ่ จ านวน 20 กระสอบ        630.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   12,600.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   12,600.00 ราคาเหมาะสม
อาหารปลากินพืช จ านวน 30 กระสอบ        337.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   10,110.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   10,110.00 ราคาเหมาะสม

11 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 12 ก.พ. 2561 หมึกด า hp 61 จ านวน 5 ตลับ        640.00 เฉพาะเจาะจง ชยันาทคอมพิวเตอร์     3,200.00 ชยันาทคอมพิวเตอร์     3,200.00 ราคาเหมาะสม
หมึกสี hp 61 จ านวน 3 ตลับ        720.00 เฉพาะเจาะจง ชยันาทคอมพิวเตอร์     2,160.00 ชยันาทคอมพิวเตอร์     2,160.00 ราคาเหมาะสม

12 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 12 ก.พ. 2561 ฝ้าเขียนป้าย จ านวน 31 เมตร          40.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์     1,240.00 แสงอาทิตย์     1,240.00 ราคาเหมาะสม
กระดาษ เอ4 80 แกรม จ านวน 4 รีม        125.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        500.00 แสงอาทิตย์        500.00 ราคาเหมาะสม
กระดาษไวท์บอร์ด 80x120 จ านวน 1 แผ่น        520.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        520.00 แสงอาทิตย์        520.00 ราคาเหมาะสม
ตะกร้าเอกสาร 3 ชั้น จ านวน 2 ใบ        220.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์        440.00 แสงอาทิตย์        440.00 ราคาเหมาะสม
คัตเตอร์เล็ก จ านวน 1 อัน          35.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์          35.00 แสงอาทิตย์          35.00 ราคาเหมาะสม

13 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 12 ก.พ. 2561 ค่าสลับยาง-ถ่วงล้อ 1 คัน        500.00 เฉพาะเจาะจง หหส.ชยันาทอึ่งยง่มิง้        500.00 หหส.ชยันาทอึ่งยง่มิง้        500.00 ราคาเหมาะสม
ค่าปะยาง 1 เส้น        200.00 เฉพาะเจาะจง หหส.ชยันาทอึ่งยง่มิง้        200.00 หหส.ชยันาทอึ่งยง่มิง้        200.00 ราคาเหมาะสม

14 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 12 ก.พ. 2561 ก๊าซออกซิเจน 6 คิว จ านวน 10  ท่อ        200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด     2,000.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด     2,000.00 ราคาเหมาะสม
ก๊าซออกซิเจน 1.5 คิว จ านวน 2 ท่อ        150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด        300.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        300.00 ราคาเหมาะสม

15 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 12 ก.พ. 2561 ข้องอ 90 2 นิว้ จ านวน 5 อัน          80.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด        400.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        400.00 ราคาเหมาะสม
น้ ายาท่าท่อ พีวซีี 100 กรัม จ านวน 4 กระป๋อง          90.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด        360.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        360.00 ราคาเหมาะสม
มู่เลย์ ขนาด 3 นิว้ รูเพลา 19 มม สายพานร่อง บี 2 ร่อง 2 อัน       380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด        760.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        760.00 ราคาเหมาะสม
กุญแจเหล็กชุบทองเหลือง 2 อัน        120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด        240.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        240.00 ราคาเหมาะสม
น๊อต จ านวน 300 อัน            1.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด        300.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        300.00 ราคาเหมาะสม
คราดพีวซีีพร้อมด้าม จ านวน 5 อัน        180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด        900.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        900.00 ราคาเหมาะสม

การจดัซ้ือจดัจา้งรายเดอืนตามแบบสขร.๑ ประจ าเดอืน กุมภาพันธ ์ 2561
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16 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 12 ก.พ.2561 บ ารุงรักษารถยต์ราชการ ชล 5062 กทม        722.25 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยทองชัยนาท        722.25 บจก.ชัยทองชัยนาท        722.25 ราคาเหมาะสม
17 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 15 ก.พ. 2561 จา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2 เล่ม        440.00 เฉพาะเจาะจง วนี-ไวน์ ก๊อปปี้        440.00 วนี-ไวน์ ก๊อปปี้        440.00 ราคาเหมาะสม
18 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 20 ก.พ. 2561 ขากรองแย็ก จ านวน 1 อัน        590.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่        590.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        590.00 ราคาเหมาะสม

ไส้กรองดักน้ า จ านวน 1 ลูก        390.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่        390.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        390.00 ราคาเหมาะสม
ไดเกียว จ านวน 4 กระป๋อง        130.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่        520.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        520.00 ราคาเหมาะสม

19 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 21 ก.พ. 2561 อาหารสัตวน์้ าวยัอ่อนชนิดผง จ านวน 20 ลัง     1,400.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   28,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   28,000.00 ราคาเหมาะสม
20 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 22 ก.พ.2561 กรองเคร่ืองแค็ปสตาร์ จ านวน 1 ลูก        190.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์  อะไหล่        190.00 รุ่งโรจน์  อะไหล่        190.00 ราคาเหมาะสม

กรองเคร่ือง ms clc 2.5  จ านวน 1 ลูก        240.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์  อะไหล่        240.00 รุ่งโรจน์  อะไหล่        240.00 ราคาเหมาะสม
กรองเคร่ือง mtx  จ านวน 1 ลูก        140.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์  อะไหล่        140.00 รุ่งโรจน์  อะไหล่        140.00 ราคาเหมาะสม
หวัเชื้อbd2  จ านวน 3 กระป๋อง        230.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์  อะไหล่        690.00 รุ่งโรจน์  อะไหล่        690.00 ราคาเหมาะสม
น้ ามันเคร่ืองเกรดรวม จ านวน 6 กระป๋อง        695.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์  อะไหล่     4,170.00 รุ่งโรจน์  อะไหล่     4,170.00 ราคาเหมาะสม
ทีถ่อดกรอง 3 ขา จ านวน 1 อัน        440.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์  อะไหล่        440.00 รุ่งโรจน์  อะไหล่        440.00 ราคาเหมาะสม

10 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 28 ก.พ. 2561 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยั จ านวน 2 คน   73,000.00 เฉพาะเจาะจง ยาม 2 ราย   14,600.00 ยาม 2 ราย   14,600.00 ราคาเหมาะสม


