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1 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 4 มิ.ย.2561 ซ่อมแซมระบบเพลารถยนต์ราชการ นก 1940 ชัยนาท     3,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอ๋     3,440.00 ร้านโอ๋     3,440.00 ราคาเหมาะสม
2 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 5 มิ.ย.2561 ก๊าซซิเจน 6 คิว จ านวน 14 ทอ่        200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด     2,800.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด     2,800.00 ราคาเหมาะสม

ก๊าซซิเจน 1.5 คิว จ านวน 2 ทอ่        150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด        300.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        300.00 ราคาเหมาะสม
3 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 6 มิ.ย. 2561 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จ านวน 20 รีม        125.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์     2,500.00 แสงอาทติย์     2,500.00 ราคาเหมาะสม
4 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 6 มิ.ย. 2561 อาหารปลาดุกรุ่น  จ านวน 50 กระสอบ        500.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   25,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   25,000.00 ราคาเหมาะสม
5 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 6 มิ.ย.2561 ccx1140 ยางใน 750-15  tr-75a  bs  จ านวน 1 เส้น        700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาท อึ้งย่งมิ้ง        700.00 หจก.ชัยนาท อึ้งย่งมิ้ง        700.00 ราคาเหมาะสม

chac31 ยางใน  6-14  7-14 600 -14 master จ านวน 1 เส้น        400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาท อึ้งย่งมิ้ง        400.00 หจก.ชัยนาท อึ้งย่งมิ้ง        400.00 ราคาเหมาะสม
6 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 6 มิ.ย. 2561 หมึกชนิดเติม ยี่หอ้ cannon -okf 100 ml. 4 ขวด     1,650.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพิวเตอร์     6,600.00 ชัยนาทคอมพิวเตอร์     6,600.00 ราคาเหมาะสม
7 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 7 มิ.ย. 2561 ใบมีดตัดหญ้าอย่างดี จ านวน 5 อัน        350.00 เฉพาะเจาะจง เพรียวพานิช     1,750.00 เพรียวพานิช     1,750.00 ราคาเหมาะสม

เอ็นหญ้าความยาว 100  เมตร        900.00 เฉพาะเจาะจง เพรียวพานิช        900.00 เพรียวพานิช        900.00 ราคาเหมาะสม
กาวทอ่น้ าไทย ขนาด 50 กรัม 4 กระปอ๋ง          40.00 เฉพาะเจาะจง เพรียวพานิช        160.00 เพรียวพานิช        160.00 ราคาเหมาะสม
ข้อต่อ pvc 3 นิ้ว          70.00 เฉพาะเจาะจง เพรียวพานิช        280.00 เพรียวพานิช        280.00 ราคาเหมาะสม
ชึดสต้าทเคร่ืองยนต์ จพนวน 2 ชุด        700.00 เฉพาะเจาะจง เพรียวพานิช     1,400.00 เพรียวพานิช     1,400.00 ราคาเหมาะสม

8 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 12 มิ.ย.2561 อาหารปลาดุกเล็กพิเศษ จ านวน 30 กระสอบ        680.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.ไอดัก   20,400.00 บมจ.ไอดัก   20,400.00 ราคาเหมาะสม
9 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 12 มิ.ย.2561 ธง วปร. ขนาด 60x90  จ านวน  10  ผืน          60.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์        600.00 แสงอาทติย์        600.00 ราคาเหมาะสม

ธงชาติ ขนาด 60x 90 จ านวน 10 ผืน          40.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์        400.00 แสงอาทติย์        400.00 ราคาเหมาะสม
ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 60x120 จ านวน 8 ผืน          45.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์        360.00 แสงอาทติย์        360.00 ราคาเหมาะสม
เทปผ้า ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 ม้วน          40.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์        120.00 แสงอาทติย์        120.00 ราคาเหมาะสม
เทปผ้า ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 ม้วน          55.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์        165.00 แสงอาทติย์        165.00 ราคาเหมาะสม
หมุดปกับอร์ด จ านวน 4 กล่อง          25.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์        100.00 แสงอาทติย์        100.00 ราคาเหมาะสม
ปากกาไวทบ์อร์ด  จ านวน 6 ด้าม          20.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์        120.00 แสงอาทติย์        120.00 ราคาเหมาะสม
ปากกาเคมี จ านวน 6 ด้าม          15.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทติย์          90.00 แสงอาทติย์          90.00 ราคาเหมาะสม

10 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 12 มิ.ย.2561 ตัวคุมเพส w-op2  220-240 v จ านวน 1 ตัว     1,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพรพานิช     1,550.00 ร้านเจริญพรพานิช     1,550.00 ราคาเหมาะสม
ตัวคุมเพส w-op4  380-415 v  จันวน 1 ตัว     1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพรพานิช     1,900.00 ร้านเจริญพรพานิช     1,900.00 ราคาเหมาะสม

11 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 12 มิ.ย.2561 อาหารสัตว์น้ าวัยอ่อน จ านวน 25 ลัง     1,400.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   35,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   35,000.00 ราคาเหมาะสม
12 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 18 มิ.ย. 2561 น้ ามันดีเซล จ านวน 400  ลิตร   11,624.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภทัรชัยนาทปโิตรเลียม   11,624.00 หจก.ธนภทัรชัยนาทปโิตรเลียม   11,624.00 ราคาเหมาะสม
13 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 18 มิ.ย.2561 น้ ามันดีเซล จ านวน 400  ลิตร   11,624.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภทัรชัยนาทปโิตรเลียม   11,624.00 หจก.ธนภทัรชัยนาทปโิตรเลียม   11,624.00 ราคาเหมาะสม
14 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 18 มิ.ย.2561 ทอ่ pvc นิ้ว (8.5)  จ านวน 5 เส้น          40.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        200.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        200.00 ราคาเหมาะสม

ทอ่ pvc 1  1/4  นิ้ว (8.5) 2 เส้น          92.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        184.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        184.00 ราคาเหมาะสม
ข้อต่อเกลียวนอก pvc    1  1/4  นิ้ว  จ านวน  5 อัน          13.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท          65.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท          65.00 ราคาเหมาะสม
ข้อต่อเกลียวใน pvc   1  1/4  นิ้ว  จ านวน  5 อัน          21.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        105.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        105.00 ราคาเหมาะสม
สะดืออ่างล้างหน้า  จ านวน 1 ชุด        213.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        213.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        213.00 ราคาเหมาะสม
ก๊อกอ่างล้างหน้า จ านวน 1 อัน        289.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        289.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        289.00 ราคาเหมาะสม
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ก๊อกบอล 1/2  นิ้ว  ด้ามแดง  จ านวน  10  อัน          98.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        980.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        980.00 ราคาเหมาะสม
ก๊อกฝักบวั  จ านวน 1 อัน        127.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        127.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        127.00 ราคาเหมาะสม
ฝักบวัอาบน้ า จ านวน 2 ชุด        224.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        448.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        448.00 ราคาเหมาะสม
ฝักบวัช าระ  จ านวน 2 ชุด        238.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        476.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        476.00 ราคาเหมาะสม
เทปพันเกลียว จ านวน 10 อัน            9.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท          90.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท          90.00 ราคาเหมาะสม
สายยาง 3/4  นิ้ว  จ านวน  1  ขด     1,968.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,968.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,968.00 ราคาเหมาะสม
ลวดขาว เบอร์ 16  จ านวน 11  กิโลกรัม          58.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        638.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        638.00 ราคาเหมาะสม

15 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 19 มิ.ย.2561 ครบระยะเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์ราชการ 5062 กทม.     2,360.96 เฉพาะเจาะจง บมจ.โตโยต้าชัยนาทชัยทอง     2,360.96 บมจ.โตโยต้าชัยนาทชัยทอง     2,360.96 ราคาเหมาะสม
16 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 19 มิ.ย.2561 อาหารปลาดุกเล็ก จ านวน 60 กระสอบ        517.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   31,020.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   31,020.00 ราคาเหมาะสม

อาหารปลาดุกรุ่น  จ านวน  60  กระสอบ        500.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   30,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   30,000.00 ราคาเหมาะสม
17 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 20 มิ.ย.2561 หลอดไฟ-สัม 12 v 1 จุดใหญ่ จ านวน 10 ดวง          30.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์  อะไหล่        300.00 รุ่งโรจน์  อะไหล่        300.00 ราคาเหมาะสม

หลอดไฟ 12 v 2 จุดใหญ่  จ านวน 10  ดวง          30.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์  อะไหล่        300.00 รุ่งโรจน์  อะไหล่        300.00 ราคาเหมาะสม
สายพาน 46 นิ้ว 125 x1175  จ านวน 1 เส้น        350.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์  อะไหล่        350.00 รุ่งโรจน์  อะไหล่        350.00 ราคาเหมาะสม
หลอดไฟแท ้12v 1  จุด เล็ก  จ านวน 10 ดวง          25.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์  อะไหล่        250.00 รุ่งโรจน์  อะไหล่        250.00 ราคาเหมาะสม
สายไมล์ ln 50,2400  จ านวน 1 เส้น        390.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์  อะไหล่        390.00 รุ่งโรจน์  อะไหล่        390.00 ราคาเหมาะสม

18 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 29 มิ.ย.2561 อาหารกบใหญ่  จ านวน 20 กระสอบ        630.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ   12,600.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   12,600.00 ราคาเหมาะสม
19 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


