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1 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 4 ม.ีค.2562 น ้ามันดีเซล จ้านวน 300  ลิตร 27.96 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม 8388 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม8388 ราคาเหมาะสม
2 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 4 ม.ีค.2562 น ้ามันดีเซล จ้านวน 300  ลิตร 27.96 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม 8388 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม8388 ราคาเหมาะสม
3 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 4 ม.ีค.2562 มุ้งเขียวเกรด เอ  20x2.5x30 ม. จ้านวน 3 ม้วน 1800 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์ 5400 ทวีทรัพย์ 5400 ราคาเหมาะสม
4 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 4 ม.ีค.2562 ประแจคอม้า 3 นิ ว power จ้านวน 1 ตัว 1200 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 1200 หจก.ลี เม่งฮวด 1200 ราคาเหมาะสม

ยูเนี่ยนเหล็ก 1 1/2 นิ ว  จ้านวน 1 ตัว 250 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 250 หจก.ลี เม่งฮวด 250 ราคาเหมาะสม
ข้องอเหล็ก 90 ขนาด 1 1/2 นิ ว จ้านวน 2 ตัว 150 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 300 หจก.ลี เม่งฮวด 300 ราคาเหมาะสม
ข้อลดเหล่ียมเหล็ก 3x1 1/2 นิ ว จ้านวน 1 ตัว 250 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 250 หจก.ลี เม่งฮวด 250 ราคาเหมาะสม
ข้อลดกลมเหล็ก 2x1 1/2  นิ ว จ้านวน 1 ตัว 180 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 180 หจก.ลี เม่งฮวด 180 ราคาเหมาะสม
เทปพันเกลียว จ้านวน 10 ม้วน 30 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 300 หจก.ลี เม่งฮวด 300 ราคาเหมาะสม
หมันปั้มน ้า 1/2 กก.  จ้านวน 1 ม้วน 280 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 280 หจก.ลี เม่งฮวด 280 ราคาเหมาะสม

5 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 4 ม.ีค.2562 กาละมังพลาสติกเกรดเอ 2 หู 60 นิ ว จ้านวน 6 ใบ 285 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์ 1710 ทวทีรัพย์ 1710 ราคาเหมาะสม
ตระกร้าทรงสูง จ้านวน 4 ใบ 85 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์ 340 ทวทีรัพย์ 340 ราคาเหมาะสม
ตระกร้าทรงเตี ย จ้านวน 3 ใบ 35 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์ 105 ทวทีรัพย์ 105 ราคาเหมาะสม
ไม้กวาดอ่อน จ้านวน 12 อัน 65 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์ 780 ทวทีรัพย์ 780 ราคาเหมาะสม
ไม้กวาดแข็ง จ้านวน 12 อัน 65 เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์ 780 ทวทีรัพย์ 780 ราคาเหมาะสม

6 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 4 ม.ีค.2562 น ้ามันเคร่ือง 20w 50 จ้านวน 10 แกลลอน 760 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่ 7600 รุ่งโรจน์ อะไหล่ 7600 ราคาเหมาะสม
น ้ามันเคร่ือง v 126 5 ลิตร จ้านวน 2 แกลลอน 540 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่ 1080 รุ่งโรจน์ อะไหล่ 1080 ราคาเหมาะสม
น ้ามันไฮดรอลิค vg685 จ้านวน 2 แกลลอน 540 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่ 1080 รุ่งโรจน์ อะไหล่ 1080 ราคาเหมาะสม
ไดเกียว 2 ที 1 ลิตร จ้านวน 10 กระป๋อง 140 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่ 1400 รุ่งโรจน์ อะไหล่ 1400 ราคาเหมาะสม
ไดเกียว 4 ที 1 ลิตร จ้านวน 10 กระป๋อง 130 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่ 1300 รุ่งโรจน์ อะไหล่ 1300 ราคาเหมาะสม

7 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 5 ม.ีค.2562 หัวกระโหลกทองเหลีอง 3 นิ ว จ้านวน 1 อัน 2000 เฉพาะเจาะจง หจก.ลี เม่งฮวด 2000 หจก.ลี เม่งฮวด 2000 ราคาเหมาะสม
8 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 5 ม.ีค.2562 วิตามินอี(บรรจุ 1 กก./ถุง) จ้านวน 10 กก. 1920 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 19200 ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 19200 ราคาเหมาะสม
9 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 5 ม.ีค.2562 ถุงพลาสติก hd ขนาด 18x28 นิ ว จ้านวน 100  กก. 85 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ 8500 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 8500 ราคาเหมาะสม

ถุงพลาสติก hd ขนาด 20x30 นิ ว จ้านวน 100  กก. 90 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ 9000 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 9000 ราคาเหมาะสม
10 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 5 ม.ีค.2562 อิฐบล๊อก จ้านวน 110  ก้อน 6 เฉพาะเจาะจง หสส.ชยัโฮมมาร์ท 660 หสส.ชยัโฮมมาร์ท 660 ราคาเหมาะสม

ปูนซีเมนต์ จ้านวน 6 ถุง 153 เฉพาะเจาะจง หสส.ชยัโฮมมาร์ท 918 หสส.ชยัโฮมมาร์ท 918 ราคาเหมาะสม

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรำยเดอืนตำมแบบสขร.๑ ประจ ำเดอืนมีนำคม 2562
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ไม้ยาง 1 1/2x1 1/2x2 ม จ้านวน 12 ตัว 92 เฉพาะเจาะจง หสส.ชยัโฮมมาร์ท 1104 หสส.ชยัโฮมมาร์ท 1104 ราคาเหมาะสม
ท่อ pvc 2 นิ ว จ้านวน 2 เส้น 125 เฉพาะเจาะจง หสส.ชยัโฮมมาร์ท 250 หสส.ชยัโฮมมาร์ท 250 ราคาเหมาะสม
ข้อต่อตรง 2 นิ ว จ้านวน 10 อัน 29 เฉพาะเจาะจง หสส.ชยัโฮมมาร์ท 290 หสส.ชยัโฮมมาร์ท 290 ราคาเหมาะสม
ข้องอ 2 นิ ว จ้านวน 10 อัน 35 เฉพาะเจาะจง หสส.ชยัโฮมมาร์ท 350 หสส.ชยัโฮมมาร์ท 350 ราคาเหมาะสม
ข้อต่อสามทาง 20 นิ ว จ้านวน 10 อัน 52 เฉพาะเจาะจง หสส.ชยัโฮมมาร์ท 520 หสส.ชยัโฮมมาร์ท 520 ราคาเหมาะสม
บอลวาล์ว 2 นิ ว จ้านวน 4 อัน 150 เฉพาะเจาะจง หสส.ชยัโฮมมาร์ท 600 หสส.ชยัโฮมมาร์ท 600 ราคาเหมาะสม
บอลวาล์ว 1 นิ ว จ้านวน 5 อัน 58 เฉพาะเจาะจง หสส.ชยัโฮมมาร์ท 290 หสส.ชยัโฮมมาร์ท 290 ราคาเหมาะสม
ข่อต่อเกลียวนอก 1 นิ ว จ้านวน 6 อัน 12 เฉพาะเจาะจง หสส.ชยัโฮมมาร์ท 72 หสส.ชยัโฮมมาร์ท 72 ราคาเหมาะสม
ถุงมือผ้า จ้านวน 64 คู่ 15 เฉพาะเจาะจง หสส.ชยัโฮมมาร์ท 960 หสส.ชยัโฮมมาร์ท 960 ราคาเหมาะสม
เชนไดร์ทสเปร์ย จ้านวน 4 กระป๋อง 98 เฉพาะเจาะจง หสส.ชยัโฮมมาร์ท 392 หสส.ชยัโฮมมาร์ท 392 ราคาเหมาะสม

11 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 5 ม.ีค.2562 หมึกด้า hp เบอร์ 61 จ้านวน 4 ตลับ 640 เฉพาะเจาะจง ชยันาทคอมพวิเตอร์ 2560 ชยันาทคอมพวิเตอร์ 2560 ราคาเหมาะสม
หมึกสี hp เบอร์ 61 จ้านวน 4 ตลับ 720 เฉพาะเจาะจง ชยันาทคอมพวิเตอร์ 2880 ชยันาทคอมพวิเตอร์ 2880 ราคาเหมาะสม
หมึกด้า ชนิดเติม 100 ml จ้านวน 2 ขวด 250 เฉพาะเจาะจง ชยันาทคอมพวิเตอร์ 500 ชยันาทคอมพวิเตอร์ 500 ราคาเหมาะสม

12 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 5 ม.ีค.2562 เกลือเม็ด  จ้านวน 2000  กก. 5 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 10000 ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 10000 ราคาเหมาะสม
13 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 6 ม.ีค.2562 FujiXerox ct20163bk จ้านวน 1 ตลับ 2900 เฉพาะเจาะจง พ.ีอาร์.โปร์ เซอร์วสิ 2900 พี.อาร์.โปร์ เซอร์วสิ 2900 ราคาเหมาะสม

FujiXerox ct20163 c จ้านวน 1 ตลับ 3750 เฉพาะเจาะจง พ.ีอาร์.โปร์ เซอร์วสิ 3750 พี.อาร์.โปร์ เซอร์วสิ 3750 ราคาเหมาะสม
FujiXerox ct20164m จ้านวน 1 ตลับ 3750 เฉพาะเจาะจง พ.ีอาร์.โปร์ เซอร์วสิ 3750 พี.อาร์.โปร์ เซอร์วสิ 3750 ราคาเหมาะสม
FujiXerox ct20165y จ้านวน 1 ตลับ 3750 เฉพาะเจาะจง พ.ีอาร์.โปร์ เซอร์วสิ 3750 พี.อาร์.โปร์ เซอร์วสิ 3750 ราคาเหมาะสม

14 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 8 ม.ีค.2562 ฮอร์โมนปลา ขนาด 10 cc จ้านวน 2 ขวด 2270 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ 4540 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 4540 ราคาเหมาะสม
โมดิดอม เอ็ม จ้านวน  3 กล่อง 1250 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ 3750 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 3750 ราคาเหมาะสม

15 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 5 ม.ีค.2562 อาหารปลาดุกเล็ก จ้านวน 50 ถุง  517 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ 25850 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 25850 ราคาเหมาะสม
อาหารปลากินพืช จ้านวน 50 ถุง 337 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ 16850 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 16850 ราคาเหมาะสม
ปลาป่น จ้านวน 5 ถุง 2250 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ 11250 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 11250 ราคาเหมาะสม

16 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 11 มี.ค.2562 ดูแลบ้ารุงรักษารถยนต์ราชการ ชล 5062 กทม 1 คัน 1752.66 เฉพาะเจาะจง บมจ.โตโยต้า ชยัทองชยันาท 1752.66 บมจ.โตโยต้า ชยัทองชยันาท 1752.66 ราคาเหมาะสม
17 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 12 มี.ค.2562 ร้าละเอียด  จ้านวน 10 กระสอบ 840 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ 8400 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 8400 ราคาเหมาะสม
18 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 12 มี.ค.2562 ซ่อมแซมชุดท้าความร้อน fijixerox จ้านวน 1 เคร่ือง 1800 เฉพาะเจาะจง พ.ีอาร์.โปร์ เซอร์วสิ 1800 พี.อาร์.โปร์ เซอร์วสิ 1800 ราคาเหมาะสม
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19 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 18 มี.ค.2562 แบตเตอร่ี mfx -185 จ้านวน 1 ลูก 4150 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่ 4150 รุ่งโรจน์ อะไหล่ 4150 ราคาเหมาะสม
แบตเตอร่ี fx135 r  จ้านวน 1 ลูก 330 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่ 330 รุ่งโรจน์ อะไหล่ 330 ราคาเหมาะสม
คีมล๊อค จ้านวน 1 ตัว 290 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ อะไหล่ 290 รุ่งโรจน์ อะไหล่ 290 ราคาเหมาะสม

20 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 18 มี.ค.2562 น ้ามันแก็สโซฮอล91 จ้านวน 200  ลิตร 28.85 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภทัรชยันาทปิโตรเลียม 5770 หจก.ธนภทัรชยันาทปิโตรเลียม 5770 ราคาเหมาะสม
21 ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) 22 มี.ค.2562 ยาเหลือง อควิฟาวิน จ้านวน 2 ปอนด์ 4425 เฉพาะเจาะจง บมจ.โอเวอร์ออลฯ 8850 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 8850 ราคาเหมาะสม
22 ศพจ.เขต9(ชัยนาท) 31 มี.ค.562 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จ้านวน 2 คน 8000 เฉพาะเจาะจง ยาม 2 ราย 16000 ยาม 2 ราย 16000 ราคาเหมาะสม


