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1 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 2 ก.ค. 2561 ตลับหมึกสี hp เบอร์61  จ านวน 6 ตลับ        640.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพิวเตอร์     3,840.00 ชัยนาทคอมพิวเตอร์     3,840.00 ราคาเหมาะสม
ตลับหมึกสี hp เบอร์ 61  จ านวน 3 ตลับ        720.00 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพิวเตอร์     2,160.00 ชัยนาทคอมพิวเตอร์     2,160.00 ราคาเหมาะสม

2 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 3 ก.ค. 2561 กระดาษ เอ4  จ านวน 20 รีม        125.00 เฉพาะเจาะจง แสงอาทิตย์     2,500.00 แสงอาทิตย์     2,500.00 ราคาเหมาะสม
3 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 3 ก.ค.2561 น้ ามันแกส็โซฮอล 91  จ านวน 200  ลิตร          29.25 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภทัรชัยนาทปิโตรเลียม     5,850.00 หจก.ธนภทัรชัยนาทปิโตรเลียม     5,850.00 ราคาเหมาะสม
4 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 3 ก.ค.2561 แปรงทองเหลือง จ านวน 6 อนั          85.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        510.00 ทวีทรัพย์        510.00 ราคาเหมาะสม

ผงซักฟอก จ านวน 6 ถุง          85.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        510.00 ทวีทรัพย์        510.00 ราคาเหมาะสม
น้ ายาล้างจาน จ านวน 1 โหล        420.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        420.00 ทวีทรัพย์        420.00 ราคาเหมาะสม
ไม้กวาดทางมะพร้าวหนา จ านวน 12 อนั          75.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        900.00 ทวีทรัพย์        900.00 ราคาเหมาะสม
ไม้กวาดหยากใย ่จ านวน 4 อนั          90.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        360.00 ทวีทรัพย์        360.00 ราคาเหมาะสม
ไม้กวาดออ่น จ านวน 15 อนั          75.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์     1,125.00 ทวีทรัพย์     1,125.00 ราคาเหมาะสม
สกอ๊ตไบร์ทแผ่นใหญ่ จ านวน 2 โหล        450.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        900.00 ทวีทรัพย์        900.00 ราคาเหมาะสม

5 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 3 ก.ค.2561 ซ่อมแซมปั้มแยก๊ กรองน้ ามันดีเซลรถยนต์ราชการ จ านวน 1 คัน    1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอ๋     1,600.00 ร้านโอ๋     1,600.00 ราคาเหมาะสม
6 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 3 ก.ค. 2561 ซ่อมแซม รถยนต์ราชการ เปล่ียนไดชาร์ด 1 ลูก     4,800.00 เฉพาะเจาะจง สาโรจ  นาคทองดี     4,800.00 สาโรจ  นาคทองดี     4,800.00 ราคาเหมาะสม

สายน้ ามัน  จ านวน 1 เส้น  นข 143 ชัยนาท        150.00 เฉพาะเจาะจง สาโรจ  นาคทองดี        150.00 สาโรจ  นาคทองดี        150.00 ราคาเหมาะสม
7 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 3 ก.ค.2561 ร าละเอยีด จ านวน 10 กระสอบ        840.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น     8,400.00 บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น     8,400.00 ราคาเหมาะสม

ปลาป่นจ านวน  5 กระสอบ     2,250.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น   11,250.00 บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น   11,250.00 ราคาเหมาะสม
8 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 3 ก.ค.2561 ถุงพลาสติก hd ซีลคู่ ขนาด 18x25 นิว้ จ านวน 100  กโิลกรัม         85.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น     8,500.00 บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น     8,500.00 ราคาเหมาะสม

หนังยางวงใหญ่  10  กโิลกรัม        250.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น     2,500.00 บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น     2,500.00 ราคาเหมาะสม
9 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 10 ก.ค.2561 หัวเทียนใช้กบัรถตัดหญ้า จ านวน 10 หัว        100.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,000.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,000.00 ราคาเหมาะสม

น้ ามันไฮดรอริค จ านวน 1 ถัง     1,200.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,200.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,200.00 ราคาเหมาะสม
จาระบี  จ านวน 1  กระป๋อง        950.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่        950.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        950.00 ราคาเหมาะสม

10 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 16 ก.ค.2561 น้ ามันดีเซล จ านวน 300  ลิตร          29.36 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภทัรชัยนาทปิโตรเลียม     8,808.00 หจก.ธนภทัรชัยนาทปิโตรเลียม     8,808.00 ราคาเหมาะสม
11 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 16 ก.ค.2561 น้ ามันดีเซล จ านวน 300  ลิตร          29.36 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภทัรชัยนาทปิโตรเลียม     8,808.00 หจก.ธนภทัรชัยนาทปิโตรเลียม     8,808.00 ราคาเหมาะสม
12 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 16 ก.ค.2561 แม๊กเนติ sn 35 240v จ านวน 1 ตัว     1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพร     1,900.00 ร้านเจริญพร     1,900.00 ราคาเหมาะสม
13 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 16 ก.ค.2561 ถุงมือผ้า จ านวน 48 คู่          15.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        720.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        720.00 ราคาเหมาะสม

เชนไดร์ทสเปรย ์ จ านวน 6 กระป๋อง          98.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        588.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        588.00 ราคาเหมาะสม
14 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 16 ก.ค.2561 กระดาษทิชชู จ านวน 1 แพ็ค (32 ม้วน)        320.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        320.00 ทวีทรัพย์        320.00 ราคาเหมาะสม

กาละมังพลาสติกเกรด เอ จ านวน 1 โหล        550.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        550.00 ทวีทรัพย์        550.00 ราคาเหมาะสม
ถังน้ าพลาสติกหูหิ้วเกรด เอ จ านวน 6 ใบ          80.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        480.00 ทวีทรัพย์        480.00 ราคาเหมาะสม
น้ ายาล้างห้องน้ า 6 ขวด          55.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        330.00 ทวีทรัพย์        330.00 ราคาเหมาะสม
ฟองน้ าตาข่าย จ านวน  2 โหล        250.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์        500.00 ทวีทรัพย์        500.00 ราคาเหมาะสม

15 ศพจ.เขต(ชัยนาท) 17 ก.ค.2561 ออ๊กซ่ีเตตร้าซัยคลิน(บรรจ ุ500 กรัม) 20 กระป๋อง        650.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น   13,000.00 บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น   13,000.00 ราคาเหมาะสม
16 ศพจ.เขต(ชัยนาท) 17 ก.ค.2561 แม๊กเนติ sn 25  จ านวน 1 ตัว     1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพรพานิช     1,800.00 ร้านเจริญพรพานิช     1,800.00 ราคาเหมาะสม

ชุดโอเวอร์โหลด 34 a  จ านวน 1 ชุด     1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพรพานิช     1,250.00 ร้านเจริญพรพานิช     1,250.00 ราคาเหมาะสม
เทอร์นิน้อน 20 ช่อง จ านวน 1 ชุด        650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพรพานิช        650.00 ร้านเจริญพรพานิช        650.00 ราคาเหมาะสม

17 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 17 ก.ค.2561 หัวทรายใหญ่  จ านวน 100  หัว            9.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น        900.00 บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น        900.00 ราคาเหมาะสม
18 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 17  ก.ค.2561 เปล่ียน Transfer Bele Film จ านวน 1 ชุด     2,354.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีทิพย ์ออฟฟิศ ซิลเต็ม     2,354.00 หจก.ศรีทิพย ์ออฟฟิศ ซิลเต็ม     2,354.00 ราคาเหมาะสม

ค่าล้างปรับแต่งเคร่ืองพิมพ์ ยีห่้อ Fuji Xerox     1,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีทิพย ์ออฟฟิศ ซิลเต็ม     1,070.00 หจก.ศรีทิพย ์ออฟฟิศ ซิลเต็ม     1,070.00 ราคาเหมาะสม
19 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 17 ก.ค.2561 ไฟคาดหัว จ านวน 2 ชุด        190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ        380.00 ร้านไทยนิมิตรฯ        380.00 ราคาเหมาะสม

ปล๊ักเยอรมันตัวผู้ จ านวน 2 ตัว          35.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ          70.00 ร้านไทยนิมิตรฯ          70.00 ราคาเหมาะสม
นิออน 36 วัตต์ จ านวน 16 หลอด          58.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ        928.00 ร้านไทยนิมิตรฯ        928.00 ราคาเหมาะสม
บัลลาส 36 วัตต์  จ านวน 10 ตัว          90.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ        900.00 ร้านไทยนิมิตรฯ        900.00 ราคาเหมาะสม
เทปกลางเล็ก จ านวน 10 ม้วน          15.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ        150.00 ร้านไทยนิมิตรฯ        150.00 ราคาเหมาะสม
นิออน 18  วัตต์ จ านวน 10 ตัว          48.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ        288.00 ร้านไทยนิมิตรฯ        288.00 ราคาเหมาะสม
บัลลาส 18 วัตต์  จ านวน 6 หลอด          90.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ        900.00 ร้านไทยนิมิตรฯ        900.00 ราคาเหมาะสม
แมคเนติกพร้อมโอเวอร์โหลอด 220 โวท 1 ชุด     3,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ     3,250.00 ร้านไทยนิมิตรฯ     3,250.00 ราคาเหมาะสม
ปล๊ักราง 2x1 ยาว 5 เมตร จ านวน 2 อนั        249.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ        498.00 ร้านไทยนิมิตรฯ        498.00 ราคาเหมาะสม
ปล๊ักราง 2x1 ยาว 10 เมตร จ านวน 2 อนั        399.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ        798.00 ร้านไทยนิมิตรฯ        798.00 ราคาเหมาะสม
ถ่าน 2 เอ  จ านวน 4 แพ็ค          24.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ          96.00 ร้านไทยนิมิตรฯ          96.00 ราคาเหมาะสม
กร่ิง 3 นิว้ จ านวน 1 ตัว          90.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิมิตรฯ          90.00 ร้านไทยนิมิตรฯ          90.00 ราคาเหมาะสม

20 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 23 ก.ค.2561 กา๊ซออ๊กเจน 6 คิว จ านวน 20 ท่อ        200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด     4,000.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด     4,000.00 ราคาเหมาะสม
กา๊ซออ๊กเจน 1.5 คิว จ านวน 5 ท่อ        160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ีเม่งฮวด        800.00 หจก.ล้ีเม่งฮวด        800.00 ราคาเหมาะสม

21 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 23 ก.ค.2561 แป๊ปน้ า 2 นิว้ จ านวน 6 เส้น        920.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท     5,520.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท     5,520.00 ราคาเหมาะสม
ข้อต่อตรงแป๊ป 2 นิว้ จ านวน 5 อนั          46.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        230.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        230.00 ราคาเหมาะสม
เทปพันเกลียว 10 ม้วน          12.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท        120.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        120.00 ราคาเหมาะสม
ท่อ pvc  1/2 นิว้ สีเหลือง จ านวน 2 เส้น          44.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท          88.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท          88.00 ราคาเหมาะสม
ข้อโค้ง  1/2 สีเหลือง  10 อนั            9.00 เฉพาะเจาะจง หสส.ชัยโฮมมาร์ท          90.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท          90.00 ราคาเหมาะสม

22 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 24 ก.ค.2561 อาหารสัตว์น้ าวัยออ่น ชนิดเม็ด  จ านวน 5 ถุง     1,350.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น     6,750.00 บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น     6,750.00 ราคาเหมาะสม
อาหารสัตว์น้ าวัยออ่น ชนิดผง จ านวน 5 ถุง     1,400.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น     7,000.00 บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น     7,000.00 ราคาเหมาะสม
อาหารปลาดุกใหญ่ จ านวน 65 ถุง        485.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น   31,525.00 บมจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น   31,525.00 ราคาเหมาะสม

23 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 24 ก.ค.2561 พันมอเตอร์ใหม่ ตีปลอก จ านวน 1 เคร่ือง     8,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.เจริญมอเตอร์     8,000.00 ส.เจริญมอเตอร์     8,000.00 ราคาเหมาะสม
24 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 31 ก.ค. 2561 เปล่ียนยางรถยนต์ 2 คัน จ านวน 8 เส้น     3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาทอึง้ยง่มิง้   26,400.00 หจก.ชัยนาทอึง้ยง่มิง้   26,400.00 ราคาเหมาะสม
25 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 30 เม.ย.61 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยั จ านวน 2 คน   73,000.00 เฉพาะเจาะจง ยาม 2 ราย 14,600.00  ยาม 2 ราย   14,600.00 ราคาเหมาะสม

การจัดซ้ือจัดจ้างรายเดอืนตามแบบสขร.๑  ประจ าเดอืนกรกฎาคม  2561


