
วงเงิน ราคาที่เสนอ ราคาที่เสนอ เหตุผลที่
งบประมาณ (บาท) (บาท) คัดเลือก
(ราคากลาง)

1 ศพจ.อุทัยธานี 29 ตค 61 ร าละเอียด 10,200.00  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 10,200.00  สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 10,200.00  ราคาที่เหมาะสม
2 ศพจ.อุทัยธานี 12 พย.61 ยางรัดวาวส์ 20.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยกลการ 20.00         ร้านอุทัยกลการ 20.00         ราคาที่เหมาะสม

ยางลูกสูบ 90.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยกลการ 90.00         ร้านอุทัยกลการ 90.00         ราคาที่เหมาะสม
ชุดยางรัดวาวส์ 200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยกลการ 200.00       ร้านอุทัยกลการ 200.00       ราคาที่เหมาะสม

3 ศพจ.อุทัยธานี 20 พย 61 มู่เล่ย์ 3 นิ้ว 200.00       เฉพาะเจาะจง ป.เคร่ืองมือการเกษตร 200.00       ป.เคร่ืองมือการเกษตร 200.00       ราคาที่เหมาะสม
มู่เล่ย์ 3 .5นิ้ว 250.00       เฉพาะเจาะจง ป.เคร่ืองมือการเกษตร 250.00       ป.เคร่ืองมือการเกษตร 250.00       ราคาที่เหมาะสม

4 ศพจ.อุทัยธานี 21 พย.61 ร าละเอียด 10,200.00  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 10,200.00  สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 10,200.00  ราคาที่เหมาะสม
5 ศพจ.อุทัยธานี 21 พย.61 ปุ๋ยนา (16-20-0) 1,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,600 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,600 ราคาที่เหมาะสม

ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 4,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,000 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,000 ราคาที่เหมาะสม
ปุ๋ย 0-46-0 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,500 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,500 ราคาที่เหมาะสม
EM 950 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 950 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 950 ราคาที่เหมาะสม

6 ศพจ.อุทัยธานี 21 พย 61 อาหารปลาดุกใหญ่ 14,100.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 14,100.00  บริษัทไอดัก จ ากัด 14,100.00  ราคาที่เหมาะสม
ปลาป่น 12,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 12,000.00  บริษัทไอดัก จ ากัด 12,000.00  ราคาที่เหมาะสม

7 ศพจ.อุทัยธานี 21 พย.61 ปูนขาว 4,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,500.00    บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,500.00    ราคาที่เหมาะสม
8 ศพจ.อุทัยธานี 23 พย.61 ปะยาง 100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมนัสการยาง 100.00       ร้านมนัสการยาง 100.00       ราคาที่เหมาะสม
9 ศพจ.อุทัยธานี 4 ธค.61 สวิทแท่นตัด 150 เฉพาะเจาะจง ร้านมติมนตพาณิชย์ 150 ร้านมติมนตพาณิชย์ 150 ราคาที่เหมาะสม

10 ศพจ.อุทัยธานี 4 ธค 61 เหล็กกล่อง 3*1.5*2 มม 1,440 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณการช่าง 1,440 ร้านอรุณการช่าง 1,440 ราคาที่เหมาะสม
11 ศพจ.อุทัยธานี 11 ธค 61 ซูฟรีแฟค 4,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนชัยโอสถ 4,800.00    ร้านเทียนชัยโอสถ 4,800.00    ราคาที่เหมาะสม

โมแล๊คเอ็ม 500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนชัยโอสถ 500.00       ร้านเทียนชัยโอสถ 500.00       ราคาที่เหมาะสม
12 ศพจ.อุทัยธานี 11 ธค 61 ไม้กวาดน้ า 28 นิ้ว 578 เฉพาะเจาะจง บ.สร้างวงศ์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากัด 578 บ.สร้างวงศ์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากัด 578 ราคาที่เหมาะสม

ไม้กวาดน้ า 18 นิ้ว 249 เฉพาะเจาะจง บ.สร้างวงศ์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากัด 249 บ.สร้างวงศ์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากัด 249 ราคาที่เหมาะสม
13 ศพจ.อุทัยธานี 11 ธค 61 ด้ายไนล่อน 390 เฉพาะเจาะจง ร้านประมงภัณฑ์ 390 ร้านประมงภัณฑ์ 390 ราคาที่เหมาะสม
14 ศพจ.อุทัยธานี 11 ธค 61 ดีเซล 1300 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1300 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1300 ราคาที่เหมาะสม

ดีเซล 1,100.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,100.00    หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,100.00    ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 820.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 820.00       หจก.เพชรวัฒนะบริการ 820.00       ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 2,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,000.00    หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,000.00    ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,200.00    หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,200.00    ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1,280.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,280.00    หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,280.00    ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1,520.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,520.00    หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,520.00    ราคาที่เหมาะสม

ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

รายงานรับ - จ่าย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดอุทัยธานี
ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที่ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



ดีเซล 1,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,200.00    หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,200.00    ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1,040.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,040.00    หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,040.00    ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1,170.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,170.00    หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,170.00    ราคาที่เหมาะสม

15 ศพจ.อุทัยธานี 12 ธค.61 แปรงขัด 240 เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อป 20 ช็อป 240 ร้านท๊อป 20 ช็อป 240 ราคาที่เหมาะสม
16 ศพจ.อุทัยธานี 14 ธค.61 สายพ่นยา 20 ม. 600 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรวัฒนา 600 ร้านเกษตรวัฒนา 600 ราคาที่เหมาะสม

ปลอกทองเหลือง 300 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรวัฒนา 300 ร้านเกษตรวัฒนา 300 ราคาที่เหมาะสม
ข้อต่อผู้เมีย ทองเหลือง 450 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรวัฒนา 450 ร้านเกษตรวัฒนา 450 ราคาที่เหมาะสม

17 ศพจ.อุทัยธานี 14 ธค 61 น้ ายาล้างห้องน้ า 195.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 195.00       ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 195.00       ราคาที่เหมาะสม
น้ ายาล้างจาน 200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 200.00       ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 200.00       ราคาที่เหมาะสม
พรมเช็ดเท้า 300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 300.00       ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 300.00       ราคาที่เหมาะสม
น้ ายาถูพื้น 780.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 780.00       ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 780.00       ราคาที่เหมาะสม
ผ้าถูพื้น 10 นิ้ว 225.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 225.00       ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 225.00       ราคาที่เหมาะสม
กระดาษทิชชู 170.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 170.00       ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 170.00       ราคาที่เหมาะสม
เทปใส 1 นิ้ว*72 หลา 225.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 225.00       ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 225.00       ราคาที่เหมาะสม
ปากกาเขียนครุภัณฑ์ 65.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 65.00         ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 65.00         ราคาที่เหมาะสม
ก้อนดับกล่ิน 190.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 190.00       ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 190.00       ราคาที่เหมาะสม
กาวน้ า 20.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 20.00         ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 20.00         ราคาที่เหมาะสม

18 ศพจ.อุทัยธานี 14 ธค 61 สายพ่นย่า 20 เมตร 600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรวัฒนา 600.00       ร้านเกษตรวัฒนา 600.00       ราคาที่เหมาะสม
ปลอกทองเหลือง 300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรวัฒนา 300.00       ร้านเกษตรวัฒนา 300.00       ราคาที่เหมาะสม
ข้อต่อผู้เมียทองเหลือง 450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรวัฒนา 450.00       ร้านเกษตรวัฒนา 450.00       ราคาที่เหมาะสม

19 ศพจ.อุทัยธานี 24 ธค.61 ถุงพลาสติก 20*30 นิ้ว ซีลโค้ง 15,800 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 15,800 บริษัทไอดัก จ ากัด 15,800 ราคาที่เหมาะสม
ถุงพลาสติก 20*30 นิ้ว ตรากรม 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 8,500.00 บริษัทไอดัก จ ากัด 8,500.00 ราคาที่เหมาะสม

20 ศพจ.อุทัยธานี 24 ธค.61 ตาข่ายพลาสติกด าตา 5 มม.*90 ซม 900 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 900 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 900 ราคาที่เหมาะสม
21 ศพจ.อุทัยธานี 24 ธค.61 อาหารปลาดุกเล็ก 5,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 5,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 5,000 ราคาที่เหมาะสม

อาหารปลาดุกใหญ่ 9,400 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 9,400 บริษัทไอดัก จ ากัด 9,400 ราคาที่เหมาะสม
22 ศพจ.อุทัยธานี 7 มค.62 ดีเซล 1,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,000 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,000 ราคาที่เหมาะสม

ดีเซล 1,170 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,170 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,170 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1,300 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,300 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,300 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1,040 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,040 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,040 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1,480 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,480 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,480 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 800 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 800 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 800 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 500 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 500 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 500 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,000 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,000 ราคาที่เหมาะสม

23 ศพจ.อุทัยธานี 8 มค 62 เช็คปั๊ม-เปล่ียนชุดซ่อม 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบัติดีเซล 2,800 ร้านสมบัติดีเซล 2,800 ราคาที่เหมาะสม



24 ศพจ.อุทัยธานี 11 มค 62 สต๊ิกเกอร์ตัดแผ่นเหล็กซ่ิงค์ 800 เฉพาะเจาะจง รักษ์อุทัยการพิมพ์ 800 รักษ์อุทัยการพิมพ์ 800 ราคาที่เหมาะสม
25 ศพจ.อุทัยธานี 15 มค.62 น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 2,705 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,705 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,705 ราคาที่เหมาะสม

ดีเซล 5,278 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 5,278 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 5,278 ราคาที่เหมาะสม
26 ศพจ.อุทัยธานี 15 มค 62 ปร้ินสีหมักฟาง เอ4 600 เฉพาะเจาะจง กิตติพงศ์การพิมพ์ 600 กิตติพงศ์การพิมพ์ 600 ราคาที่เหมาะสม
27 ศพจ.อุทัยธานี 16 มค.62 อาหารปลาวัยอ่อนชนิดเม็ด 2,800 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 2,800 บริษัทไอดัก จ ากัด 2,800 ราคาที่เหมาะสม
28 ศพจ.อุทัยธานี 16 มค 62 ปลาป่น 12,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 12,000 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 12,000 ราคาที่เหมาะสม
29 ศพจ.อุทัยธานี 16 มค 62 อาหารปลาดุกใหญ่ 14,100 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 14,100 บริษัทไอดัก จ ากัด 14,100 ราคาที่เหมาะสม

อาหารปลาดุกเล็ก 15,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 15,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 15,000 ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลากินพืช 9,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600 บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600 ราคาที่เหมาะสม
ปลาป่น 12,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 12,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 12,000 ราคาที่เหมาะสม

30 ศพจ.อุทัยธานี 16 มค 62 อาหารปลากินพืช 9,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600 บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600 ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลาดุกใหญ่ 14,100 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 14,100 บริษัทไอดัก จ ากัด 14,100 ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลาดุกเล็ก 15,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 15,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 15,000 ราคาที่เหมาะสม

31 ศพจ.อุทัยธานี 16 มค 62 ร าละเอียด 30 กก. 20,100 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 20,100 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 20,100 ราคาที่เหมาะสม
32 ศพจ.อุทัยธานี 16 มค.62 อาหารปลาวัยอ่อนชนิดเม็ด 2,800 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 2,800 บริษัทไอดัก จ ากัด 2,800 ราคาที่เหมาะสม
33 ศพจ.อุทัยธานี 16 มค 62 ปลาป่น 12,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 12,000 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 12,000 ราคาที่เหมาะสม
34 ศพจ.อุทัยธานี 16 มค 62 อาหารปลาดุกใหญ่ 14,100 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 14,100 บริษัทไอดัก จ ากัด 14,100 ราคาที่เหมาะสม

อาหารปลาดุกเล็ก 15,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 15,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 15,000 ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลากินพืช 9,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600 บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600 ราคาที่เหมาะสม
ปลาป่น 12,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 12,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 12,000 ราคาที่เหมาะสม

35 ศพจ.อุทัยธานี 16 มค 62 อาหารปลากินพืช 9,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600 บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600 ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลาดุกใหญ่ 14,100 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 14,100 บริษัทไอดัก จ ากัด 14,100 ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลาดุกเล็ก 15,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 15,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 15,000 ราคาที่เหมาะสม

36 ศพจ.อุทัยธานี 16 มค 62 ร าละเอียด 30 กก. 20,100 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 20,100 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 20,100 ราคาที่เหมาะสม
37 ศพจ.อุทัยธานี 22 มค 62 เหล็กราง 3 นิ้ว 1,000 เฉพาะเจาะจง ยุวดีอะไหล่ 1,000 ยุวดีอะไหล่ 1,000 ราคาที่เหมาะสม
38 ศพจ.อุทัยธานี 25 มค 62 ถ่ายเอกสารขนาด เอ4 800 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบังอร 800 ร้านศรีบังอร 800 ราคาที่เหมาะสม
39 ศพจ.อุทัยธานี 30 มค 62 สก๊อตไบร์ทไม่มีฟองน้ า 180 เฉพาะเจาะจง บริษัทสร้างวงค์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จ ากัด 180 บริษัทสร้างวงค์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จ ากัด 180 ราคาที่เหมาะสม

ฟองน้ า 125 เฉพาะเจาะจง บริษัทสร้างวงค์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จ ากัด 125 บริษัทสร้างวงค์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จ ากัด 125 ราคาที่เหมาะสม
ปอฟาง 20 เฉพาะเจาะจง บริษัทสร้างวงค์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จ ากัด 20 บริษัทสร้างวงค์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จ ากัด 20 ราคาที่เหมาะสม
ผ้าถูพื้น 10 นิ้ว 120 เฉพาะเจาะจง บริษัทสร้างวงค์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จ ากัด 120 บริษัทสร้างวงค์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จ ากัด 120 ราคาที่เหมาะสม
น้ ายาถูพื้น 627 เฉพาะเจาะจง บริษัทสร้างวงค์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จ ากัด 627 บริษัทสร้างวงค์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จ ากัด 627 ราคาที่เหมาะสม
น้ ายาดันฝุ่น 270 เฉพาะเจาะจง บริษัทสร้างวงค์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จ ากัด 270 บริษัทสร้างวงค์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จ ากัด 270 ราคาที่เหมาะสม

40 ศพจ.อุทัยธานี 30 มค 62 ค่าจ้างเหมาฯเรือรับจ้าง 4,500 เฉพาะเจาะจง นายอ๊อด จันทร์พุ่ม 4,500 นายอ๊อด จันทร์พุ่ม 4,500 ราคาที่เหมาะสม
41 ศพจ.อุทัยธานี 1 กพ 61 สลัก 34 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 34 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 34 ราคาที่เหมาะสม



จารระบีซุปเปอร์ไวท์ 129 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 129 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 129 ราคาที่เหมาะสม
ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 225.25 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 225.25 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 225.25 ราคาที่เหมาะสม
ปะเก็นแหวนรองน๊อตถ่าย 20 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 20 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 20 ราคาที่เหมาะสม
ซีลล้อหน้า 140 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 140 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 140 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันกึ่ง 10 W30/6L 896 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 896 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 896 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันกึ่ง 10 W30/1L 181 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 181 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 181 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันล้างชิ้นส่วน 95 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 95 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 95 ราคาที่เหมาะสม
ค่าแรง 768 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 768 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 768 ราคาที่เหมาะสม

42 ศพจ.อุทัยธานี 5 กพ 62 ดีเซล 1300 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1300 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1300 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1160 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1160 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1160 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1000 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1000 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1300 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1300 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1300 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1060 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1060 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1060 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1150 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1150 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1150 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1060 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1060 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1060 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 860 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 860 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 860 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 830 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 830 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 830 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1770 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1770 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1770 ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1170 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1170 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1170 ราคาที่เหมาะสม

43 ศพจ.อุทัยธานี 5 กพ 62 ไวนิลขั้นตอนจ าหน่ายสัตว์น้ า 250 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 250 ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 250 ราคาที่เหมาะสม
ไวนิลขั้นตอนรับบริการวิชาการ 250 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 250 ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 250 ราคาที่เหมาะสม

44 ศพจ.อุทัยธานี 6 กพ 62 ใยมะพร้าว 4,940 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,940 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,940 ราคาที่เหมาะสม
45 ศพจ.อุทัยธานี 22 กพ 62 มุ้งฟ้า 16 ตา 90 ซม. 5,900 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 5,900 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 5,900 ราคาที่เหมาะสม
46 ศพจ.อุทัยธานี 12 กพ.62 อาหารปลาดุกใหญ่ 28,200 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 28,200 บริษัทไอดัก จ ากัด 28,200 ราคาที่เหมาะสม

อาหารปลากินพืช 19,200 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 19,200 บริษัทไอดัก จ ากัด 19,200 ราคาที่เหมาะสม
47 ศพจ.อุทัยธานี 12 กพ 62 ออกซิเจน 200 ปอนด์ 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 6,000 ร้านแสงทอง 6,000 ราคาที่เหมาะสม
48 ศพจ.อุทัยธานี 12 กพ.62 น้ ากล่ัน 2,250 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 2,250 บริษัทไอดัก จ ากัด 2,250 ราคาที่เหมาะสม

แอลกอฮอล์ 3,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 3,600 บริษัทไอดัก จ ากัด 3,600 ราคาที่เหมาะสม
ถุงมืยางเบอร์ S ไม่มีแป้ง 250 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 250 บริษัทไอดัก จ ากัด 250 ราคาที่เหมาะสม
ถุงมืยางเบอร์ M ไม่มีแป้ง 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 1,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 1,000 ราคาที่เหมาะสม
ยาเหลือง 5,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 5,500 บริษัทไอดัก จ ากัด 5,500 ราคาที่เหมาะสม
อ๊อกซิเจนผง 600 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 600 บริษัทไอดัก จ ากัด 600 ราคาที่เหมาะสม
ผ้าปิดจมูก 1,200 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 1,200 บริษัทไอดัก จ ากัด 1,200 ราคาที่เหมาะสม
ชุดทดสอบ PH 2,100 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 2,100 บริษัทไอดัก จ ากัด 2,100 ราคาที่เหมาะสม



ชุดทดสอบแอมโมเนีย 3,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 3,500 บริษัทไอดัก จ ากัด 3,500 ราคาที่เหมาะสม
ชุดทดสอบไนไตร์ท 1,800 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 1,800 บริษัทไอดัก จ ากัด 1,800 ราคาที่เหมาะสม
ชุดทดสอบ DO 3,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 3,500 บริษัทไอดัก จ ากัด 3,500 ราคาที่เหมาะสม

49 ศพจ.อุทัยธานี 12 กพ 62 ถุงพลาสติก 18*28 นิ้ว ซีลโค้ง 7,900 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 7,900 บริษัทไอดัก จ ากัด 7,900 ราคาที่เหมาะสม
ถุงพลาสติก 18*28 นิ้ว ซีลคู่ 3,750 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 3,750 บริษัทไอดัก จ ากัด 3,750 ราคาที่เหมาะสม
ถุงพลาสติก 18*28 นิ้วตรากรม 4,250 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 4,250 บริษัทไอดัก จ ากัด 4,250 ราคาที่เหมาะสม
ยางรัด 2,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 2,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 2,000 ราคาที่เหมาะสม

50 ศพจ.อุทัยธานี 12 กพ 62 ปลาป่น 20,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 20,000 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 20,000 ราคาที่เหมาะสม
51 ศพจ.อุทัยธานี 12 กพ.62 อาหารปลาดุกใหญ่ 28,200 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 28,200 บริษัทไอดัก จ ากัด 28,200 ราคาที่เหมาะสม

อาหารปลากินพืช 19,200 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 19,200 บริษัทไอดัก จ ากัด 19,200 ราคาที่เหมาะสม
52 ศพจ.อุทัยธานี 12 กพ.62 ปูนขาว 9,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 9,000 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 9,000 ราคาที่เหมาะสม
53 ศพจ.อุทัยธานี 22 กพ 62 ปุ๋ยนา 16-20-0 3,200 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 3,200 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 3,200 ราคาที่เหมาะสม

ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 5,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 5,600 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 5,600 ราคาที่เหมาะสม
ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต0-46-0 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,500 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,500 ราคาที่เหมาะสม

54 ศพจ.อุทัยธานี  22 กพ 62 อาหารปลาดุกใหญ่ 37,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 37,600 บริษัทไอดัก จ ากัด 37,600 ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลาดุกเล็ก 35,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 35,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 35,000 ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลากินพืช 19,200 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 19,200 บริษัทไอดัก จ ากัด 19,200 ราคาที่เหมาะสม

55 ศพจ.อุทัยธานี 22 กพ 62 มุ้งฟ้า 16 ตา 90 ซม. 5,900 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 5,900 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 5,900 ราคาที่เหมาะสม
56 ศพจ.อุทัยธานี  22 กพ 62 อาหารปลาดุกใหญ่ 37,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 37,600 บริษัทไอดัก จ ากัด 37,600 ราคาที่เหมาะสม

อาหารปลาดุกเล็ก 35,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 35,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 35,000 ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลากินพืช 19,200 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 19,200 บริษัทไอดัก จ ากัด 19,200 ราคาที่เหมาะสม

57 ศพจ.อุทัยธานี 22 กพ.62 ปุ๋ยนา 16-20-0 3,200 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 3,200 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 3,200 ราคาที่เหมาะสม
ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 5,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 5,600 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 5,600 ราคาที่เหมาะสม
ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต0-46-0 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,500 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,500 ราคาที่เหมาะสม

58 ศพจ.อุทัยธานี 4 มีค 62 ปุ๋ยมูลสัตว์ 2,400 เฉพาะเจาะจง นางอ าพร วิสภักด์ิ 2,400 นางอ าพร วิสภักด์ิ 2,400 ราคาที่เหมาะสม
59 ศพจ.อุทัยธานี 4 มีค 62 เหล็กกล่อง 2*1 นิ้ว 1760 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1760 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1760 ราคาที่เหมาะสม

บู๊ช 1 นิ้ว 160 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 160 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 160 ราคาที่เหมาะสม
ลวดเชื่อม 2.6 มม. 130 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 130 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 130 ราคาที่เหมาะสม
กลอนทอง 225 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 225 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 225 ราคาที่เหมาะสม
 เหล็กเส้น 3 หุนเต็ม 1440 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1440 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1440 ราคาที่เหมาะสม
เหล็กฉาก 1*1 นิ้ว 660 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 660 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 660 ราคาที่เหมาะสม
ปูนเขียว 200 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 200 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 200 ราคาที่เหมาะสม
ซิลิโคน 160 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 160 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 160 ราคาที่เหมาะสม
ทินเนอร์. 160 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 160 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 160 ราคาที่เหมาะสม



แปรงทาสี 40 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 40 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 40 ราคาที่เหมาะสม
60 ศพจ.อุทัยธานี 4 มีค 62 ดีเซล 1,400         เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,400         หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,400         ราคาที่เหมาะสม

ดีเซล 5,450         เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 5,450         หจก.เพชรวัฒนะบริการ 5,450         ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 1,300         เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,300         หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,300         ราคาที่เหมาะสม
ดีเซล 4,020         เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 4,020         หจก.เพชรวัฒนะบริการ 4,020         ราคาที่เหมาะสม

61 ศพจ.อุทัยธานี 4 มีค 62 กาวหนังไก่ 2 นิ้ว 195           เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 195           ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 195           ราคาที่เหมาะสม
เทปโฟม 2 หน้า ยาว 5 เมตร 440           เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 440           ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 440           ราคาที่เหมาะสม
กาวสองหน้าบาง 18 มม.*20 หลา 70              เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 70              ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 70              ราคาที่เหมาะสม
เทปสันปก 2 นิ้ว 135           เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 135           ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 135           ราคาที่เหมาะสม
กาวน้ าใส 36              เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 36              ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 36              ราคาที่เหมาะสม
ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 48              เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 48              ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 48              ราคาที่เหมาะสม
แฟ้มสันหนา 3 นิ้ว 900           เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 900           ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 900           ราคาที่เหมาะสม
ธงชาติ 80*120 ซม 150           เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 150           ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 150           ราคาที่เหมาะสม
ปากกาเคมี 90              เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 90              ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 90              ราคาที่เหมาะสม
ฟิลม์แฟ๊กซ์ พานาโซนิค 1,250         เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 1,250         ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 1,250         ราคาที่เหมาะสม
เทปใส 1 นิ้ว 120           เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 120           ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 120           ราคาที่เหมาะสม

62 ศพจ.อุทัยธานี 4 มีค 62 น้ ามันเคร่ืองดีเซล 40 1,320         เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,320         หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,320         ราคาที่เหมาะสม
63 ศพจ.อุทัยธานี 6 มีค 62 อาหารกุงกุลาด าวัยอ่อนระยะที่1 5,100         เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 5,100         บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 5,100         ราคาที่เหมาะสม

อาหารปลาวัยอ่อนชนิดผง 1,250         เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,250         บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,250         ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลาวัยอ่อนชนิดเม็ด 1,200         เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,200         บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,200         ราคาที่เหมาะสม

64 ศพจ.อุทัยธานี 7 มีค 62 เหมาเรือรับจ้างงานวิจัยปลาแรด 4,500         เฉพาะเจาะจง นายอ๊อด จันทร์พุ่ม 4,500         นายอ๊อด จันทร์พุ่ม 4,500         ราคาที่เหมาะสม
65 ศพจ.อุทัยธานี 7 มีค 62 น้ ามันเคร่ืองยนต์ดีเซลแดง G 873           เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 873           บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 873           ราคาที่เหมาะสม

ปะเก็นตัวถ่ายน้ ามันเคร่ือง 20              เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 20              บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 20              ราคาที่เหมาะสม
กรองน้ ามันเคร่ือง 151           เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 151           บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 151           ราคาที่เหมาะสม
ค่าแรง 1,104         เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 1,104         บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 1,104         ราคาที่เหมาะสม

66 ศพจ.อุทัยธานี 7 มีค 62 ร าละเอียด 19,800       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 19,800       สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 19,800       ราคาที่เหมาะสม
67 ศพจ.อุทัยธานี 7 มีค 62 อามิ200 ลิตร คืนถัง 4,000         เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,000         บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,000         ราคาที่เหมาะสม
68 ศพจ.อุทัยธานี 7 มีค 62 เกลือ 4,500         เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,500         บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,500         ราคาที่เหมาะสม

ปูนขาว 4,500         เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,500         บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,500         ราคาที่เหมาะสม
69 ศพจ.อุทัยธานี 7 มีค 62 ร าละเอียด 19,800       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 19,800       สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 19,800       ราคาที่เหมาะสม
70 ศพจ.อุทัยธานี 7มีค62 อามิ200 ลิตร คืนถัง 4,000         เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,000         บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,000         ราคาที่เหมาะสม
71 ศพจ.อุทัยธานี 7 มีค 62 เกลือ 4,500         เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,500         บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,500         ราคาที่เหมาะสม

ปูนขาว 4,500         เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,500         บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,500         ราคาที่เหมาะสม
72 ศพจ.อุทัยธานี 11 มีค 62 จ้างเหมาซ่อมแซมรางส่งน้ าเข้าบ่อ 3,500         เฉพาะเจาะจง นายประสาร อินจันทร์ 3,500         นายประสาร อินจันทร์ 3,500         ราคาที่เหมาะสม



73 ศพจ.อุทัยธานี 11 มีค 62 ทินเนอร์. 500           เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 500           ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 500           ราคาที่เหมาะสม
เหล็กเส้น 2หุน 110           เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 110           ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 110           ราคาที่เหมาะสม
ลวดขาว 120           เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 120           ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 120           ราคาที่เหมาะสม
เหล็กฉาก 1*1 นิ้ว 440           เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 440           ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 440           ราคาที่เหมาะสม
ปูนเขียว 1,000         เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1,000         ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1,000         ราคาที่เหมาะสม

74 ศพจ.อุทัยธานี 12 มีค 62 ฮอร์โมน 17 อัลฟ่า 10,400 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 10,400 บริษัทไอดัก จ ากัด 10,400 ราคาที่เหมาะสม
75 ศพจ.อุทัยธานี 12 มีค.62 ซินนาแฟค 4,200         เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,200         บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,200         ราคาที่เหมาะสม

Domper-M 1,500         เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,500         บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,500         ราคาที่เหมาะสม
76 ศพจ.อุทัยธานี 12 มีค.62 น้ ามันตับปลา 7,200         เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 7,200         บริษัทไอดัก จ ากัด 7,200         ราคาที่เหมาะสม

อาหารปลากินพืช 9,600         เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600         บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600         ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลาดุกใหญ่ 14,100       เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 14,100       บริษัทไอดัก จ ากัด 14,100       ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลาดุกเล็ก 15,000       เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 15,000       บริษัทไอดัก จ ากัด 15,000       ราคาที่เหมาะสม

77 ศพจ.อุทัยธานี 15 มีค.62 อาหารปลากินพืช 9,600         เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600         บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600         ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลาดุกใหญ่ 28,200       เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 28,200       บริษัทไอดัก จ ากัด 28,200       ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลาดุกเล็ก 30,000       เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 30,000       บริษัทไอดัก จ ากัด 30,000       ราคาที่เหมาะสม

78 ศพจ.อุทัยธานี 15 มีค 62 ไวนิลใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 450           เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 450           ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 450           ราคาที่เหมาะสม
79 ศพจ.อุทัยธานี 18 มีค 62 วิสัยทัศน์ กรม 35*300 ซม 450           เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 450           ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 450           ราคาที่เหมาะสม

วิสัยทัศน์ กอง 50*300 ซม 450           เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 450           ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 450           ราคาที่เหมาะสม
80 ศพจ.อุทัยธานี 15 มีค.62 อาหารปลากินพืช 9,600         เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600         บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600         ราคาที่เหมาะสม

อาหารปลาดุกใหญ่ 28,200       เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 28,200       บริษัทไอดัก จ ากัด 28,200       ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลาดุกเล็ก 30,000       เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 30,000       บริษัทไอดัก จ ากัด 30,000       ราคาที่เหมาะสม

81 ศพจ.อุทัยธานี 19 มีค 62 มู่เล่ย์ 3.5 จานใหญ่ 220           เฉพาะเจาะจง จ การเกษตร 220           จ การเกษตร 220           ราคาที่เหมาะสม
ไส้กรองอากาศ 9X.35 150           เฉพาะเจาะจง จ การเกษตร 150           จ การเกษตร 150           ราคาที่เหมาะสม
ปุ่มโช๊ค 120           เฉพาะเจาะจง จ การเกษตร 120           จ การเกษตร 120           ราคาที่เหมาะสม
สายคันเร่ง 80              เฉพาะเจาะจง จ การเกษตร 80              จ การเกษตร 80              ราคาที่เหมาะสม

82 ศพจ.อุทัยธานี 19 มีค 62 ใบตัดหญ้า16 นิ้ว 1,020         เฉพาะเจาะจง ร้านมติมนต์พาณิชย์ 1,020         ร้านมติมนต์พาณิชย์ 1,020         ราคาที่เหมาะสม
83 ศพจ.อุทัยธานี 19 มีค 62 ยางใน 600 14AVรถขนย้ายการ 280 เฉพาะเจาะจง มนัสการยาง 280 มนัสการยาง 280 ราคาที่เหมาะสม
84 ศพจ.อุทัยธานี 19 มีค 62 น้ าด่ืม ตค-ธค 61 และ มค -กพ 62 1,404 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมอารีน่า 1,404 ร้านน้ าด่ืมอารีน่า 1,404 ราคาที่เหมาะสม
85 ศพจ.อุทัยธานี 19 มีค 62 เข็มจักรอุตสาหกรรมเบอร์ 16 120 เฉพาะเจาะจง ร้านก าชัยพานิช 120 ร้านก าชัยพานิช 120 ราคาที่เหมาะสม
86 ศพจ.อุทัยธานี 19 มีค 62 เยนเชียนไวโอเลต 840 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนชัยโอสถ 840 ร้านเทียนชัยโอสถ 840 ราคาที่เหมาะสม
87 ศพจ.อุทัยธานี 19 มีค 62 ไส้กรองอากาศ1KZ,5LE 1,050         เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 1,050         บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 1,050         ราคาที่เหมาะสม

มู่เลย์ต้ังสายพาน 1,925         เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 1,925         บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 1,925         ราคาที่เหมาะสม
พลูเล่ย์ลุกลอกตัวต้ัง 800 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 800 บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 800 ราคาที่เหมาะสม
สายพานไดชาร์ท LN8#9# 374 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 374 บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 374 ราคาที่เหมาะสม



สายพานเพาเวอร์ 95 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 95 บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 95 ราคาที่เหมาะสม
สายพานแอร์ LN 8#90 240 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 240 บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 240 ราคาที่เหมาะสม
ค่าแรง 960 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 960 บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 960 ราคาที่เหมาะสม

88 ศพจ.อุทัยธานี 20 มีค 62 แปรง 250 เฉพาะเจาะจง บริษัทเล็กเฮงเจริญจ ากัด 250 บริษัทเล็กเฮงเจริญจ ากัด 250 ราคาที่เหมาะสม
ตะกร้า 50 เฉพาะเจาะจง บริษัทเล็กเฮงเจริญจ ากัด 50 บริษัทเล็กเฮงเจริญจ ากัด 50 ราคาที่เหมาะสม

89 ศพจ.อุทัยธานี 20 มีค 62 ด้ายไนล่อนเบอร์ 4 650 เฉพาะเจาะจง ร้านประมงภัณฑ์ 650 ร้านประมงภัณฑ์ 650 ราคาที่เหมาะสม
90 ศพจ.อุทัยธานี 21 มีค 62 ปลาป่น 12,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 12,000 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 12,000 ราคาที่เหมาะสม

สารส้มป่น(30 กก/กส) 6,630 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 6,630 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 6,630 ราคาที่เหมาะสม
คลอรีน 65% 4,800 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,800 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,800 ราคาที่เหมาะสม

91 ศพจ.อุทัยธานี 21 มีค 62 ปลาป่น 12,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 12,000 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 12,000 ราคาที่เหมาะสม
สารส้มป่น(30 กก/กส) 6,630 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 6,630 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 6,630 ราคาที่เหมาะสม
คลอรีน 65% 4,800 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,800 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,800 ราคาที่เหมาะสม

92 ศพจ.อุทัยธานี 1 เมย.62 ลวดสลิง 6 มม 800 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 800 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 800 ราคาที่เหมาะสม
ลูกบิด Solo 400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 400 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 400 ราคาที่เหมาะสม
ใบตัด 4 นิ้ว*1.0 90 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 90 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 90 ราคาที่เหมาะสม
ซิลิโคน 240 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 240 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 240 ราคาที่เหมาะสม
สีน้ ามัน 400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 400 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 400 ราคาที่เหมาะสม
ตลับลูกปืน 6306 ZZ 420 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 420 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 420 ราคาที่เหมาะสม
ซีล 30-49.7 175 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 175 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 175 ราคาที่เหมาะสม
น๊อตหัวเหล่ียม 3/8*2 นิ้ว 80 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 80 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 80 ราคาที่เหมาะสม
ตลับลูกปืน 608 ZZ 140 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 140 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 140 ราคาที่เหมาะสม
แปรงถ่าน PDP 100 C 70 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 70 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 70 ราคาที่เหมาะสม
ตลับลูกปืน 6205 ZZ 95 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 95 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 95 ราคาที่เหมาะสม
ตลับลูกปืน 6206 ZZ 130 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 130 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 130 ราคาที่เหมาะสม
เทปพันสายไฟ 45 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 45 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 45 ราคาที่เหมาะสม
ข้องอพีวีซี 1/2 นิ้ว 50 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 50 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 50 ราคาที่เหมาะสม

93 ศพจ.อุทัยธานี 3 เมย.62 น้ ามันดีเซล 4,070 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 4,070 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 4,070 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 7,080 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 7,080 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 7,080 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 2,460 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,460 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,460 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 1,680 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,680 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,680 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 3,190 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 3,190 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 3,190 ราคาที่เหมาะสม

94 ศพจ.อุทัยธานี  4 เมย.62 ค่าเช็ครถยนต์ กข-3776 อุทัยธานี 256.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 256.80 บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 256.80 ราคาที่เหมาะสม
95 ศพจ.อุทัยธานี 5 เมย.62 กระดาษเอ 4 80 แกรม 3450 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 3450 บริษัทไอดัก จ ากัด 3450 ราคาที่เหมาะสม
96 ศพจ.อุทัยธานี 9 เมย.62 อาหารกุ้งกุลาด าวัยอ่อนระยะที่ 1 6,120         เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 6,120         บริษัทไอดัก จ ากัด 6,120         ราคาที่เหมาะสม



วิตามินอี20 3,250         เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 3,250         บริษัทไอดัก จ ากัด 3,250         ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลาวัยอ่อนชนิดเม็ด(ไฮเกรต) 3,600         เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 3,600         บริษัทไอดัก จ ากัด 3,600         ราคาที่เหมาะสม
อาหารกบใหญ่ 3,540         เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 3,540         บริษัทไอดัก จ ากัด 3,540         ราคาที่เหมาะสม
อาหารกบเล็กเม็ดจิ๋ว 4,140         เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 4,140         บริษัทไอดัก จ ากัด 4,140         ราคาที่เหมาะสม

97 ศพจ.อุทัยธานี 10 เมย.62 หลอด LED T8 20 W 900 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 900 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 900 ราคาที่เหมาะสม
ตู้เหล็กกันน้ า 950 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 950 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 950 ราคาที่เหมาะสม
ลูกลอยอย่างดี 350 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 350 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 350 ราคาที่เหมาะสม
สายVAF 2*1.5 150 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 150 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 150 ราคาที่เหมาะสม
ผ้าเทปม้วนใหญ่ 70 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 70 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 70 ราคาที่เหมาะสม
ลูกฟิวส์ 5A 250 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 250 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 250 ราคาที่เหมาะสม
ขาล๊อคอย่างดี 750 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 750 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 750 ราคาที่เหมาะสม
หลอด LED T8 20 W 7,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 7,500 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 7,500 ราคาที่เหมาะสม

98 ศพจ.อุทัยธานี 23 เมย 62 ไวนิลเพะพันธุ์ปลา160*80 ซม 1,500 เฉพาะเจาะจง กิตติพงศ์การพิมพ์ 1,500 กิตติพงศ์การพิมพ์ 1,500 ราคาที่เหมาะสม
99 ศพจ.อุทัยธานี 30 เมย.62 ตะกร้า 200 เฉพาะเจาะจง บริษัทสร้างวงค์ดีพารืทเม้นสโตร์ จ ากัด 200 บริษัทสร้างวงค์ดีพารืทเม้นสโตร์ จ ากัด 200 ราคาที่เหมาะสม

100 ศพจ.อุทัยธานี 1 พค 62 ลูกยางแท่นเคร่ือง 500 เฉพาะเจาะจง ช่างอ้วนเจริญยนต์ 500 ช่างอ้วนเจริญยนต์ 500 ราคาที่เหมาะสม
ปั๊มน้ า 950 เฉพาะเจาะจง ช่างอ้วนเจริญยนต์ 950 ช่างอ้วนเจริญยนต์ 950 ราคาที่เหมาะสม
ค่าแรง 1,500 เฉพาะเจาะจง ช่างอ้วนเจริญยนต์ 1,500 ช่างอ้วนเจริญยนต์ 1,500 ราคาที่เหมาะสม

101 ศพจ.อุทัยธานี 7 พค 62 แบตเตอร่ียัวซ่า 65D26R 2,700 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 2,700 ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 2,700 ราคาที่เหมาะสม
102 ศพจ.อุทัยธานี 7 พค 62 น้ ามันดีเซล 6,350 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 6,350 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 6,350 ราคาที่เหมาะสม

น้ ามันดีเซล 2,230 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,230 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,230 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 880 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 880 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 880 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 1,300 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,300 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,300 ราคาที่เหมาะสม

103 ศพจ.อุทัยธานี 7 พค 62 ปะเก็นแหวนรองน๊อตถ่าย 20 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 20 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 20 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันกึ่ง 10W30/6L 896 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 896 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 896 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันกึ่ง 10W30/1L 181 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 181 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 181 ราคาที่เหมาะสม
ค่าแรง 144 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 144 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 144 ราคาที่เหมาะสม

104 ศพจ.อุทัยธานี 10 พค.62 อาหารกุ้งกุลาด าวัยอ่อนระยะ1 9,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600 บริษัทไอดัก จ ากัด 9,600 ราคาที่เหมาะสม
105 ศพจ.อุทัยธานี 10 พค 62 ร าละเอียด 20,100 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 20,100 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 20,100 ราคาที่เหมาะสม
106 ศพจ.อุทัยธานี 13 พค 62 อ๊อกซิเจนขนาด 2000 ปอนด์ 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 2,000 ร้านแสงทอง 2,000 ราคาที่เหมาะสม
107 ศพจ.อุทัยธานี 13 พค 62 น้ ายาถูพื้น 627 เฉพาะเจาะจง บริษัทสร้างวงค์ดีพารืทเม้นสโตร์ จ ากัด 627 บริษัทสร้างวงค์ดีพารืทเม้นสโตร์ จ ากัด 627 ราคาที่เหมาะสม

น้ ายาล้างจาน 175 เฉพาะเจาะจง บริษัทสร้างวงค์ดีพารืทเม้นสโตร์ จ ากัด 175 บริษัทสร้างวงค์ดีพารืทเม้นสโตร์ จ ากัด 175 ราคาที่เหมาะสม
ยาฉีดมด 85 เฉพาะเจาะจง บริษัทสร้างวงค์ดีพารืทเม้นสโตร์ จ ากัด 85 บริษัทสร้างวงค์ดีพารืทเม้นสโตร์ จ ากัด 85 ราคาที่เหมาะสม
ก้อนดับกล่ิน (เกลด) 170 เฉพาะเจาะจง บริษัทสร้างวงค์ดีพารืทเม้นสโตร์ จ ากัด 170 บริษัทสร้างวงค์ดีพารืทเม้นสโตร์ จ ากัด 170 ราคาที่เหมาะสม

108 ศพจ.อุทัยธานี 21 พค 62 น้ ามันดีเซล 2,210 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,210 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,210 ราคาที่เหมาะสม



109 ศพจ.อุทัยธานี 21 พค 62 อาหารปลากินพืช 16,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 16,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 16,000 ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลาดุกใหญ่ 14,100 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 14,100 บริษัทไอดัก จ ากัด 14,100 ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลาดุกเล็ก 15,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 15,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 15,000 ราคาที่เหมาะสม
ปลาป่น 12,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 12,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 12,000 ราคาที่เหมาะสม

110 ศพจ.อุทัยธานี 21 พค 62 ถุงพลาสติก 18*28 นิ้ว ซีลโค้ง 2,370 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 2,370 บริษัทไอดัก จ ากัด 2,370 ราคาที่เหมาะสม
111 ศพจ.อุทัยธานี 21 พค 62 ถ่ายเอกสาร 900 เฉพาะเจาะจง ศรีบังอร 900 ศรีบังอร 900 ราคาที่เหมาะสม
112 ศพจ.อุทัยธานี 4 มิย.62 เปล่ียนHDD ลงระบบ 17,000 เฉพาะเจาะจง ร้านซัคเซสคอมพิวเตอร์ 17,000 ร้านซัคเซสคอมพิวเตอร์ 17,000 ราคาที่เหมาะสม
113 ศพจ.อุทัยธานี 4 มิย.62 น้ ามันเคร่ือง 1,440 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 1,440 อู่ช่างชุน 1,440 ราคาที่เหมาะสม

กรองน้ ามันเคร่ือง 120 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 120 อู่ช่างชุน 120 ราคาที่เหมาะสม
หัวเช็ค 390 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 390 อู่ช่างชุน 390 ราคาที่เหมาะสม
ปังฝุ่น 6 ล้อ 350 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 350 อู่ช่างชุน 350 ราคาที่เหมาะสม
น๊อตปังฝุ่น 20 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 20 อู่ช่างชุน 20 ราคาที่เหมาะสม
ค่าถ่ายน้ ามันเคร่ือง 700 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 700 อู่ช่างชุน 700 ราคาที่เหมาะสม

114 ศพจ.อุทัยธานี 4 มิย.62 ไวนิลพิมพ์ละเอียด เพาะพันธุ์ปลา 4,200 เฉพาะเจาะจง รักษ์อุทัยการพิมพ์ 4,200 รักษ์อุทัยการพิมพ์ 4,200 ราคาที่เหมาะสม
115 ศพจ.อุทัยธานี 6 มิย 62 น้ ามันดีเซล 4,780 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 4,780 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 4,780 ราคาที่เหมาะสม

น้ ามันดีเซล 1,270 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,270 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,270 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 4,060 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 4,060 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 4,060 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 700 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 700 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 700 ราคาที่เหมาะสม

116 ศพจ.อุทัยธานี 7 มิย 62 น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 2,905 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,905 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,905 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 11,076 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 11,076 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 11,076 ราคาที่เหมาะสม

117 ศพจ.อุทัยธานี 7 มิย 62 ปลาป่น (50 กก/กส) 12,000 เฉพาะเจาะจง เนาวรัตน์การเกษตร 12,000 เนาวรัตน์การเกษตร 12,000 ราคาที่เหมาะสม
118 ศพจ.อุทัยธานี 7 มิย 62 อาหารปลาดุกใหญ่ 14,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด 14,100 บริษัท ไอดัก จ ากัด 14,100 ราคาที่เหมาะสม

อาหารปลาดุกเล็ก 15,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด 15,000 บริษัท ไอดัก จ ากัด 15,000 ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลากินพืช 9,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด 9,600 บริษัท ไอดัก จ ากัด 9,600 ราคาที่เหมาะสม

119 ศพจ.อุทัยธานี 18 มิย 62 เจาะบนน๊อตเกค่ันน้ ามัน 400 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 400 อู่ช่างชุน 400 ราคาที่เหมาะสม
ท าถอดปั๊มไปเช็ค 5,500 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 5,500 อู่ช่างชุน 5,500 ราคาที่เหมาะสม
ท่อกรองอากาศ 250 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 250 อู่ช่างชุน 250 ราคาที่เหมาะสม
กรองโซล่า 270 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 270 อู่ช่างชุน 270 ราคาที่เหมาะสม
ค่าบริการ 2,100 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 2,100 อู่ช่างชุน 2,100 ราคาที่เหมาะสม
ค่าแรงประกอบ 2,100 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 2,100 อู่ช่างชุน 2,100 ราคาที่เหมาะสม
ค่าแรงต้ังโซล่า1 ชุด 900 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 900 อู่ช่างชุน 900 ราคาที่เหมาะสม

120 ศพจ.อุทัยธานี 19 มิย 62 ฟอร์มาลีน 5,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 5,500 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 5,500 ราคาที่เหมาะสม
121 ศพจ.อุทัยธานี 18 มิย 62 ตัวล๊อคฝาท้ายรถดีแม๊กซ์ 680 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศิลป์การช่าง 680 ร้านแสงศิลป์การช่าง 680 ราคาที่เหมาะสม
122 ศพจ.อุทัยธานี 24 มิย 62 คอนเดนเซอร์ 200 f 250 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยกลการ 250 ร้านอุทัยกลการ 250 ราคาที่เหมาะสม



123 ศพจ.อุทัยธานี 25 มิย.62 ถ้วยแก้ว 60 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยกลการ 60 ร้านอุทัยกลการ 60 ราคาที่เหมาะสม
ไส้กรอง 40 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยกลการ 40 ร้านอุทัยกลการ 40 ราคาที่เหมาะสม
โอร่ิงถ้วย 20 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยกลการ 20 ร้านอุทัยกลการ 20 ราคาที่เหมาะสม

124 ศพจ.อุทัยธานี 2 กค 62 ลูกยางแบรค 140 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 140 อู่ช่างชุน 140 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันเบรค 200 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 200 อู่ช่างชุน 200 ราคาที่เหมาะสม
ค่าแรง 700 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 700 อู่ช่างชุน 700 ราคาที่เหมาะสม

125 ศพจ.อุทัยธานี 2 กค 62 ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 450 เฉพาะเจาะจง ร้านกิติพงศ์การพิมพ์ 450 ร้านกิติพงศ์การพิมพ์ 450 ราคาที่เหมาะสม
126 ศพจ.อุทัยธานี 3 กค 62 อาหารกุ้งกุลาด าวัยอ่อนระยะที่ 1 10,200 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 10,200 บริษัทไอดัก จ ากัด 10,200 ราคาที่เหมาะสม

อาหารปลาดุกเล็ก 10,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 10,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 10,000 ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลาดุกใหญ่ 9,400 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 9,400 บริษัทไอดัก จ ากัด 9,400 ราคาที่เหมาะสม

127 ศพจ.อุทัยธานี 3 กค 62 ถุงพลาสติก 20*30 นิ้ว ซีลโค้ง 7,900 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 7,900 บริษัทไอดัก จ ากัด 7,900 ราคาที่เหมาะสม
128 ศพจ.อุทัยธานี 3 กค 62 สายยางสีน้ าเงิน 5 หุน 100 ม. 5,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 5,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 5,000 ราคาที่เหมาะสม
129 ศพจ.อุทัยธานี 3 กค 62 ใยแก้วหนา 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณพาณิชย์ 1,500 ร้านสุวรรณพาณิชย์ 1,500 ราคาที่เหมาะสม

สายแอร์ 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณพาณิชย์ 1,500 ร้านสุวรรณพาณิชย์ 1,500 ราคาที่เหมาะสม
หัวทรายทรงกระบอก 1/2.5 ซม. 700 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณพาณิชย์ 700 ร้านสุวรรณพาณิชย์ 700 ราคาที่เหมาะสม
หัวทรายทรงกระบอก 2*5 ซม. 450 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณพาณิชย์ 450 ร้านสุวรรณพาณิชย์ 450 ราคาที่เหมาะสม
ไบโอบอล 750 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณพาณิชย์ 750 ร้านสุวรรณพาณิชย์ 750 ราคาที่เหมาะสม

130 ศพจ.อุทัยธานี 4 กค 62 น้ ามันดีเซล 1,200 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,200 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,200 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 5,160 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 5,160 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 5,160 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 3,900 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 3,900 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 3,900 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 3,840 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 3,840 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 3,840 ราคาที่เหมาะสม

131 ศพจ.อุทัยธานี 4 กค.62 Toner for hp laser p1006 2,360 เฉพาะเจาะจง ซัคเซสคอมพิวเตอร์ 2,360 ซัคเซสคอมพิวเตอร์ 2,360 ราคาที่เหมาะสม
Toner for hp laser p1020 940 เฉพาะเจาะจง ซัคเซสคอมพิวเตอร์ 940 ซัคเซสคอมพิวเตอร์ 940 ราคาที่เหมาะสม

132 ศพจ.อุทัยธานี 4 กค.62 กระดาษทิชชู 265 เฉพาะเจาะจง บริษัทสร้างวงส์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จ ากัด 265 บริษัทสร้างวงส์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จ ากัด 265 ราคาที่เหมาะสม
133 ศพจ.อุทัยธานี 4 กค.62 ใบตัดหญ้า 780 เฉพาะเจาะจง ร้านมติมนต์พาณิชย์ 780 ร้านมติมนต์พาณิชย์ 780 ราคาที่เหมาะสม

น๊อตเกลียวซ้าย 150 เฉพาะเจาะจง ร้านมติมนต์พาณิชย์ 150 ร้านมติมนต์พาณิชย์ 150 ราคาที่เหมาะสม
134 ศพจ.อุทัยธานี 4 กค 62 สมุดเบอร์ 2 480 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 480 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 480 ราคาที่เหมาะสม

ซองขาว พับ4 375 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 375 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 375 ราคาที่เหมาะสม
ซองน้ าตาลขยายข้าง เอ4 250 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 250 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 250 ราคาที่เหมาะสม
คลิปด า 112 54 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 54 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 54 ราคาที่เหมาะสม
ใบมีดคัตเตอร์ 200 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 200 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 200 ราคาที่เหมาะสม
ลูกแม๊กซ์35 90 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 90 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 90 ราคาที่เหมาะสม
กาวหนังไก่ 2 นิ้ว 90 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 90 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 90 ราคาที่เหมาะสม
เทปใส 1 นิ้ว 120 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 120 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 120 ราคาที่เหมาะสม



ธงตราสัญลักษณ์ วปร 60*90 ซม 300 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 300 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 300 ราคาที่เหมาะสม
135 ศพจ.อุทัยธานี 8 กค 62 คลอรีน 65% 4,800 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,800 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,800 ราคาที่เหมาะสม
136 ศพจ.อุทัยธานี 9 กค 62 อาหารปลาดุกใหญ่ 32,900 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 32,900 บริษัทไอดัก จ ากัด 32,900 ราคาที่เหมาะสม

อาหารปลาดุกเล็ก 25,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 25,000 บริษัทไอดัก จ ากัด 25,000 ราคาที่เหมาะสม
อาหารปลากินพืช 22,400 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 22,400 บริษัทไอดัก จ ากัด 22,400 ราคาที่เหมาะสม

137 ศพจ.อุทัยธานี 9 กค 62 ปลาป่น 16,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 16,000 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 16,000 ราคาที่เหมาะสม
138 ศพจ.อุทัยธานี 9 กค 62 ถุงพลาสติก 20*30 นิ้ว  ซีลคู่ 7,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 7,500 บริษัทไอดัก จ ากัด 7,500 ราคาที่เหมาะสม
139 ศพจ.อุทัยธานี 12 กค 62 ตรายาง ตรวจสอบ 150 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 150 ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 150 ราคาที่เหมาะสม

ตรายางใบส าคัญ 120 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 120 ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 120 ราคาที่เหมาะสม
ตรายางศูนย์ฯ 400 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 400 ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ 400 ราคาที่เหมาะสม

140 ศพจ.อุทัยธานี 19 กค 62 กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 3,450 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 3,450 บริษัทไอดัก จ ากัด 3,450 ราคาที่เหมาะสม
141 ศพจ.อุทัยธานี 19 กค 62 ชุดทดสอบ PH 1,750 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 1,750 บริษัทไอดัก จ ากัด 1,750 ราคาที่เหมาะสม

ชุดทดสอบ ไนไตร์ท 900 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 900 บริษัทไอดัก จ ากัด 900 ราคาที่เหมาะสม
ชุดทดสอบอัลคาร์ไลน์ 700 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 700 บริษัทไอดัก จ ากัด 700 ราคาที่เหมาะสม
ชุดทดสอบฮาร์ตเนส 700 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 700 บริษัทไอดัก จ ากัด 700 ราคาที่เหมาะสม
ชุดทดสอบแอมโมเนีย 1,400 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 1,400 บริษัทไอดัก จ ากัด 1,400 ราคาที่เหมาะสม
ชุดทดสอบ DO 3,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 3,500 บริษัทไอดัก จ ากัด 3,500 ราคาที่เหมาะสม

142 ศพจ.อุทัยธานี 19 กค 62 น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 5,630 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 5,630 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 5,630 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 16,134 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 16,134 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 16,134 ราคาที่เหมาะสม

เฉพาะเจาะจง ราคาที่เหมาะสม
143 ศพจ.อุทัยธานี 19 กค 62 WIP กันไฟตก 220 V 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 2,200 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 2,200 ราคาที่เหมาะสม

เทอร์มินิลใส่สาย 80 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 80 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 80 ราคาที่เหมาะสม
สายอ่อน 1/1.5 มม. 50 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 50 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 50 ราคาที่เหมาะสม
หลอด LED T8 3,750 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 3,750 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 3,750 ราคาที่เหมาะสม
สวิทลูกลอยอย่างดี 350 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 350 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 350 ราคาที่เหมาะสม
เบรกเกอร์ พานา 20 A 160 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 160 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 160 ราคาที่เหมาะสม
เบรกเกอร์ มิตซู 3P 30 A 750 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 750 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 750 ราคาที่เหมาะสม
เบรกเกอร์ ไฮเกรด 2 P 30 A 585 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 585 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 585 ราคาที่เหมาะสม
เทปละลายใหญ่ 250 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 250 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 250 ราคาที่เหมาะสม
แค้มจับสาย 25 80 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 80 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 80 ราคาที่เหมาะสม
สาย 2/2.5 1,650 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 1,650 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 1,650 ราคาที่เหมาะสม

144 ศพจ.อุทัยธานี 18 กค 62 แห 2.5 *10 ศอก 950 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผลพานิช 950 ร้านเจริญผลพานิช 950 ราคาที่เหมาะสม
แห 2.5 *8 ศอก 780 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผลพานิช 780 ร้านเจริญผลพานิช 780 ราคาที่เหมาะสม

145 ศพจ.อุทัยธานี 19 กค 62 ยางนอก+ยางใน 600-14 (บั้ง) 5,700 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 5,700 ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 5,700 ราคาที่เหมาะสม



ยางนอก+ยางใน 600-14(ละเอียด) 5,700 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 5,700 ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 5,700 ราคาที่เหมาะสม
146 ศพจ.อุทัยธานี 8 สค 62 ท่อพีวีซี 2 นิ้ว 8.5 19,500 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 19,500 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 19,500 ราคาที่เหมาะสม

ท่อพีวีซี 1 นิ้ว 8.5 3,750 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 3,750 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 3,750 ราคาที่เหมาะสม
สามทางพีวีซี 2*1 นิ้ว 1,375 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1,375 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1,375 ราคาที่เหมาะสม
สามทางพีวีซี 2 นิ้ว 550 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 550 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 550 ราคาที่เหมาะสม
วาวส์พีวีซี 1 นิ้ว 1,375 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1,375 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1,375 ราคาที่เหมาะสม
ลดตรงพีวีซี 1*1/2 นิ้ว 360 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 360 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 360 ราคาที่เหมาะสม
งอฉาก 1 นิ้ว 720 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 720 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 720 ราคาที่เหมาะสม
งอฉาก 1/2 นิ้ว 360 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 360 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 360 ราคาที่เหมาะสม
งอฉาก 2 นิ้ว 1,170 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1,170 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1,170 ราคาที่เหมาะสม
ลดตรง 2*1 นิ้ว 560 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 560 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 560 ราคาที่เหมาะสม
ยูเนี่ยน 2 นิ้ว 550 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 550 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 550 ราคาที่เหมาะสม
ยูเนี่ยน 1 นิ้ว 225 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 225 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 225 ราคาที่เหมาะสม
กาวประสานท่อ 500 กรัม 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1,300 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1,300 ราคาที่เหมาะสม
ท่อพีวีซี 1/2 นิ้ว 200 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 200 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 200 ราคาที่เหมาะสม
ลดตรง 3*2 นิ้ว 140 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 140 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 140 ราคาที่เหมาะสม
ยูเนี่ยนเหล็ก 3 นิ้ว 280 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 280 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 280 ราคาที่เหมาะสม
บอลวาวส์ 2 นิ้ว 255 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 255 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 255 ราคาที่เหมาะสม
ต่อตรงเกล่ียวนอก 2 นิ้ว 50 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 50 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 50 ราคาที่เหมาะสม
ปูนซีเมนต์เขียว 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1,200 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1,200 ราคาที่เหมาะสม

147 ศพจ.อุทัยธานี 8 สิค 62 ยางนอก-ใน -รอง 700-16 40,740 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 40,740 ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 40,740 ราคาที่เหมาะสม
ยางนอก 195-14 LEO 677 10,800 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 10,800 ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 10,800 ราคาที่เหมาะสม
ยางนอกขนาด 215/70-15 12,780 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 12,780 ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 12,780 ราคาที่เหมาะสม

148 ศพจ.อุทัยธานี 21 สค 62 บอลวาวส์ 1 นิ้ว 550 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 550 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 550 ราคาที่เหมาะสม
ขอ ป.ปลา 7 นิ้ว 35 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 35 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 35 ราคาที่เหมาะสม
ยางพร้อมแหวน 20 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 20 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 20 ราคาที่เหมาะสม
หลบ 20 องศา 120 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 120 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 120 ราคาที่เหมาะสม
ท่อพีวีซี 1.5 นิ้ว 850 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 850 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 850 ราคาที่เหมาะสม
งอ 90 1.5 นิ้ว 125 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 125 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 125 ราคาที่เหมาะสม
ฝาอุด 1.5 นิ้ว 20 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 20 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 20 ราคาที่เหมาะสม

149 ศพจ.อุทัยธานี 8 สค 62 สีสเปรย์ 960 เฉพาะเจาะจง ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 960 ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 960 ราคาที่เหมาะสม
อีพล๊อกซ่ีตรากุ้ง 400 เฉพาะเจาะจง ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 400 ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 400 ราคาที่เหมาะสม
ลวดเบอร์ 18 250 เฉพาะเจาะจง ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 250 ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 250 ราคาที่เหมาะสม
บอลวาวส์ 1/2 นิ้ว 75 เฉพาะเจาะจง ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 75 ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 75 ราคาที่เหมาะสม



ตลับลูกปืน 6203 ZZ 75 เฉพาะเจาะจง ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 75 ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 75 ราคาที่เหมาะสม
ตลับลูกปืน 6204 ZZ 85 เฉพาะเจาะจง ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 85 ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 85 ราคาที่เหมาะสม
ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว 90 เฉพาะเจาะจง ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 90 ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 90 ราคาที่เหมาะสม
สีน้ ามัน 350 เฉพาะเจาะจง ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 350 ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 350 ราคาที่เหมาะสม
ทินเนอร์ 550 เฉพาะเจาะจง ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 550 ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 550 ราคาที่เหมาะสม
แปรงทาสี 4 นิ้ว อย่างดี 200 เฉพาะเจาะจง ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 200 ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 200 ราคาที่เหมาะสม
ตะไบกลม 5/32 50 เฉพาะเจาะจง ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 50 ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 50 ราคาที่เหมาะสม
ใบเจียร 4 นิ้ว 50 เฉพาะเจาะจง ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 50 ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 50 ราคาที่เหมาะสม
กระดาษทรายน้ า 135 เฉพาะเจาะจง ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 135 ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 135 ราคาที่เหมาะสม
เทปพันเกลียว 105 เฉพาะเจาะจง ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 105 ร้านส.พงศ์ศุทธิ์ 105 ราคาที่เหมาะสม

150 ศพจ.อุทัยธานี 8 สค 62 เรซ่ิน-ตัวม่วง 650 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 650 บริษัทไอดัก จ ากัด 650 ราคาที่เหมาะสม
ตัวเร่ง 60 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 60 บริษัทไอดัก จ ากัด 60 ราคาที่เหมาะสม
ใยแก้ว 1*1 เมตร 140 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 140 บริษัทไอดัก จ ากัด 140 ราคาที่เหมาะสม
สีทาท่อ 3,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 3,500 บริษัทไอดัก จ ากัด 3,500 ราคาที่เหมาะสม

151 ศพจ.อุทัยธานี 8 สค 62 น้ ามันดีเซล 2,560 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,560 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,560 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 840 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 840 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 840 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 3,760 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 3,760 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 3,760 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 570 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 570 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 570 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 3,260 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 3,260 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 3,260 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 1,710 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,710 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,710 ราคาที่เหมาะสม

152 ศพจ.อุทัยธานี 8 สค 62 ถุงมือยางด า 150 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรวัฒนา 150 ร้านเกษตรวัฒนา 150 ราคาที่เหมาะสม
รองเท้าส้ม 230 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรวัฒนา 230 ร้านเกษตรวัฒนา 230 ราคาที่เหมาะสม
ก้านฉีดยา 120 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรวัฒนา 120 ร้านเกษตรวัฒนา 120 ราคาที่เหมาะสม
ถุงมือจีน 140 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรวัฒนา 140 ร้านเกษตรวัฒนา 140 ราคาที่เหมาะสม

153 ศพจ.อุทัยธานี 8 สค 62 EM 3,800 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 3,800 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 3,800 ราคาที่เหมาะสม
154 ศพจ.อุทัยธานี 14 สค 62 ล้างหัวพิมพ์ Epson 150 เฉพาะเจาะจง ร้านซัคเซสคอมพิวเตอร์ 150 ร้านซัคเซสคอมพิวเตอร์ 150 ราคาที่เหมาะสม
155 ศพจ.อุทัยธานี 15 กค 62 ผงก าจัดปลวก TANKTEX 4,373.83 เฉพาะเจาะจง บริษัทศรีสาธิต จ ากัด 4,373.83 บริษัทศรีสาธิต จ ากัด 4,373.83 ราคาที่เหมาะสม
156 ศพจ.อุทัยธานี 15 สค 62 Xบาร์ 180*80 ซม. 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ 1,000 ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ 1,000 ราคาที่เหมาะสม
157 ศพจ.อุทัยธานี 15 สค 62 ถ่ายเอกสาร 1,600 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบังอร 1,600 ร้านศรีบังอร 1,600 ราคาที่เหมาะสม
158 ศพจ.อุทัยธานี 22 สค 62 น้ ามันเคร่ือง 960 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 960 อู่ช่างชุน 960 ราคาที่เหมาะสม

กรองเคร่ือง 120 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 120 อู่ช่างชุน 120 ราคาที่เหมาะสม
หัวเช็ค 390 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 390 อู่ช่างชุน 390 ราคาที่เหมาะสม

159 ศพจ.อุทัยธานี 15 สค 62 ปะเก็นแหวนรองน๊อต 20 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 20 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 20 ราคาที่เหมาะสม
ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 212 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 212 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 212 ราคาที่เหมาะสม



ปะเก็นแหวนรองน๊อต 20 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 20 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 20 ราคาที่เหมาะสม
น้ าหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ 455 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 455 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 455 ราคาที่เหมาะสม
ไส้กรองอากาศ 392 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 392 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 392 ราคาที่เหมาะสม
ฝาครอบหลอดไฟหน้า 110 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 110 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 110 ราคาที่เหมาะสม
ฝาครอบซีลหัวฉีด 272 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 272 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 272 ราคาที่เหมาะสม
ไส้กรองเชื้อเพลิงฯ 444 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 444 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 444 ราคาที่เหมาะสม
ปะเก็นฝาครอบวาวส์ 180 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 180 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 180 ราคาที่เหมาะสม
ปะเก็นแหวนรองน๊อต 20 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 20 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 20 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันเบรค 200 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 200 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 200 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันพวงมาลัย 190 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 190 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 190 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันกึ่ง 100 W30 /6L 896 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 896 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 896 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันกึ่ง 100 W30 /1L 181 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 181 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 181 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันDGl 4 85 W140 /1L 315 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 315 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 315 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันDGl 4 10 W30 /1L 378 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 378 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 378 ราคาที่เหมาะสม
กาวทรีบอนด า 52 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 52 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 52 ราคาที่เหมาะสม
ค่าแรง 1,598.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 1,598.40 บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด 1,598.40 ราคาที่เหมาะสม

160 ศพจ.อุทัยธานี 21 สค 62 ไม้อัด 4มม. 1,284 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1,284 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 1,284 ราคาที่เหมาะสม
สีน้ ามันสีขาว 375 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 375 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 375 ราคาที่เหมาะสม
บานพับ 4 นิ้ว 161 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 161 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 161 ราคาที่เหมาะสม

161 ศพจ.อุทัยธานี 26 สค 62 ไวนิลเพาะพันธุ์ปลาแรดพร้อมขา 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รักษ์อุทัยการพิมพ์ 1,000.00 รักษ์อุทัยการพิมพ์ 1,000.00 ราคาที่เหมาะสม
ศพจ.อุทัยธานี 2 กย.62 หมึกปร้ินเตอร์ HP 1,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซัคเซสคอมพิวเตอร์ 1,180.00 ร้านซัคเซสคอมพิวเตอร์ 1,180.00 ราคาที่เหมาะสม

หมึกปร้ินเตอร์ HP35 เอ 510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซัคเซสคอมพิวเตอร์ 510.00 ร้านซัคเซสคอมพิวเตอร์ 510.00 ราคาที่เหมาะสม
162 ศพจ.อุทัยธานี 2 กย.62 น้ าด่ืม มีค.-สค.62 780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมอารีน่า 780.00 ร้านน้ าด่ืมอารีน่า 780.00 ราคาที่เหมาะสม
163 ศพจ.อุทัยธานี 2 กย 62 แบตเตอร่ียัวซ่า MF3000 L 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 3,500.00 ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 3,500.00 ราคาที่เหมาะสม
164 ศพจ.อุทัยธานี 2 กย 62 บอร์ดอะตรีลิคพร้อมช่องเสียบ 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ 3,400.00 ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ 3,400.00 ราคาที่เหมาะสม

ขนาด 100*80 ซม. - เฉพาะเจาะจง - - ราคาที่เหมาะสม
165 ศพจ.อุทัยธานี 2 กย 62 น้ ามันดีเซล 2,858.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,858.00 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,858.00 ราคาที่เหมาะสม

น้ ามันดีเซล 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,000.00 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,000.00 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 1,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,350.00 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,350.00 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,000.00 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,000.00 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 1,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,100.00 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,100.00 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,200.00 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,200.00 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,400.00 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,400.00 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,000.00 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,000.00 ราคาที่เหมาะสม



น้ ามันดีเซล 1,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,700.00 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,700.00 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 540.00 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 540.00 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 1,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,300.00 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,300.00 ราคาที่เหมาะสม

166 ศพจ.อุทัยธานี 4 กย 62 แบตเตอร่ียัวซ่า MF3000 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 3,500.00 ร้านศรีบุญมาพาณิชย์ 3,500.00 ราคาที่เหมาะสม
167 ศพจ.อุทัยธานี 4 กย 62 สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ ที เอ็น รัตน์ประดับยนต์ 1,500.00 ร้านอาร์ ที เอ็น รัตน์ประดับยนต์ 1,500.00 ราคาที่เหมาะสม
168 ศพจ.อุทัยธานี 6 กย 62 สายยางใส 6 หุน 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 2,800.00 บริษัทไอดัก จ ากัด 2,800.00 ราคาที่เหมาะสม
169 ศพจ.อุทัยธานี 6 กย 62 อาหารกุ้งกุลาด าวัยอ่อนระยะที่1 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 20,400.00 บริษัทไอดัก จ ากัด 20,400.00 ราคาที่เหมาะสม
170 ศพจ.อุทัยธานี 13 กย 62 น้ ามันดีเซล 5,278 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 5,278 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 5,278 ราคาที่เหมาะสม
171 ศพจ.อุทัยธานี 13 กย 62 บาลาส 36W 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 960.00 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 960.00 ราคาที่เหมาะสม

สตาร์ทเตอร์ฟิลิป 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 180.00 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 180.00 ราคาที่เหมาะสม
หลอด 36W Hitek 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 540.00 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 540.00 ราคาที่เหมาะสม
หลอด ฮาโลเจน 1500 W 160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 160.00 ร้านอุทัยอีเลคโทรนิกส์ 160.00 ราคาที่เหมาะสม

172 ศพจ.อุทัยธานี 20 กย 62 อาหารกุ้งกุลาด าวัยอ่อนระยะทั่ 1 20,400 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 20,400 บริษัทไอดัก จ ากัด 20,400 ราคาที่เหมาะสม
173 ศพจ.อุทัยธานี 20 กย 62 กระดานรองเขียน 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 400.00 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 400.00 ราคาที่เหมาะสม

ลวดเสีบกระดาษ 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 120.00 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 120.00 ราคาที่เหมาะสม
ตรายางวันที่หมึกในตัว 170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 170.00 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 170.00 ราคาที่เหมาะสม
ที่ถอนลวด 140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 140.00 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 140.00 ราคาที่เหมาะสม
คลิปด าเบอร์ 110 80.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 80.00 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 80.00 ราคาที่เหมาะสม
แฟ้มกระดุม 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 240.00 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 240.00 ราคาที่เหมาะสม
กระดาษทิชชู 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 180.00 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 180.00 ราคาที่เหมาะสม

174 ศพจ.อุทัยธานี 20 กย 62 อะไหล่กระบอกโช๊คเก้าอี้ 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนาภรณ์เฟอร์นิมาร์ท 800.00 หจก.พัฒนาภรณ์เฟอร์นิมาร์ท 800.00 ราคาที่เหมาะสม
175 ศพจ.อุทัยธานี 23 กย.62 ร าละเอียด 10,200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 10,200.00 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จก. 10,200.00 ราคาที่เหมาะสม
176 ศพจ.อุทัยธานี 23 กย.62 ปั๊มน้ า 14B คอต้ัง 2,200.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 2,200.00 อู่ช่างชุน 2,200.00 ราคาที่เหมาะสม

น้ ายาหม้อน้ า 1,160.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 1,160.00 อู่ช่างชุน 1,160.00 ราคาที่เหมาะสม
ค่าบริการ 700.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 700.00 อู่ช่างชุน 700.00 ราคาที่เหมาะสม
ค่าแรงประกอบ 1,300.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างชุน 1,300.00 อู่ช่างชุน 1,300.00 ราคาที่เหมาะสม

177 ศพจ.อุทัยธานี 23 กย.62 ซิลิโคน 240 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 240 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 240 ราคาที่เหมาะสม
สีสเปรย์ 90 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 90 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 90 ราคาที่เหมาะสม
ลวดเบอร์ 18 45 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 45 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 45 ราคาที่เหมาะสม
กุญแจ โซโล 30L 120 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 120 ร้าน ส.พงศ์สุทธิ์ 120 ราคาที่เหมาะสม

178 ศพจ.อุทัยธานี 23 กย.62 เกลือ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,500.00 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,500.00 ราคาที่เหมาะสม
ศพจ.อุทัยธานี ปูนขาว 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,500.00 บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 4,500.00 ราคาที่เหมาะสม

179 ศพจ.อุทัยธานี 23  กย 62 เข็มฉีดยา#21 (100/กล่อง) 270 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 270 บริษัทไอดัก จ ากัด 270 ราคาที่เหมาะสม
เข็มฉีดยา#24 (100/กล่อง) 180 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 180 บริษัทไอดัก จ ากัด 180 ราคาที่เหมาะสม



ไซริงค์ขนาด 1 ML(พร้อมเข็ม) 500 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 500 บริษัทไอดัก จ ากัด 500 ราคาที่เหมาะสม
ไซริงค์ขนาด 3 ML(พร้อมเข็ม) 700 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จ ากัด 700 บริษัทไอดัก จ ากัด 700 ราคาที่เหมาะสม

180 ศพจ.อุทัยธานี 23 กย.62 กะละมัง 1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 1,140.00 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 1,140.00 ราคาที่เหมาะสม
ถังน้ าเบอร์ 18 900 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 900 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 900 ราคาที่เหมาะสม
ผ้าขนหนู 100 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 100 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 100 ราคาที่เหมาะสม
กล่องเอนกประสงค์ (6ใบ) 1,020 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 1,020 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 1,020 ราคาที่เหมาะสม
ถุงมือยาง (12ชิ้น) 120 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 120 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 120 ราคาที่เหมาะสม
ไม้กวาดอ่อน 700 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 700 ร้านอุทัยเคร่ืองเขียน 700 ราคาที่เหมาะสม

181 ศพจ.อุทัยธานี 23 กย.62 ยาฆ่าหญ้าหมาแดงผง 920 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรวัฒนา 920 ร้านเกษตรวัฒนา 920 ราคาที่เหมาะสม
จอบถากพร้อมด้าม 1,950 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรวัฒนา 1,950 ร้านเกษตรวัฒนา 1,950 ราคาที่เหมาะสม
จอบขุดพร้อมด้าม 1,080 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรวัฒนา 1,080 ร้านเกษตรวัฒนา 1,080 ราคาที่เหมาะสม
มีดโต้ 950 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรวัฒนา 950 ร้านเกษตรวัฒนา 950 ราคาที่เหมาะสม

182 ศพจ.อุทัยธานี 23 กย.62 ท่อย่น 75 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 75 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 75 ราคาที่เหมาะสม
อีเตอร์ 180 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 180 ร้านไทยอินเตอร์โฮมมาร์ท 180 ราคาที่เหมาะสม

183 ศพจ.อุทัยธานี 24 กย 62 น้ ามันดีเซล 2,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,000 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 2,000 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 1,250 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,250 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,250 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 1,100 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,100 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,100 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 5,730 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 5,730 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 5,730 ราคาที่เหมาะสม
น้ ามันดีเซล 1,400 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,400 หจก.เพชรวัฒนะบริการ 1,400 ราคาที่เหมาะสม


