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1 ศพจ.เขต9 6 ธ.ค.2559 บํารุงรักษารถยนต์ราชการ บต. 2836 ชัยนาท   14,035.19 ตกลงราคา บมจ.โตโยต้า ชัยทอง ชัยนาท  14,035.19 บมจ.โตโยต้า ชัยทอง ชัยนาท  14,035.19 ราคาเหมาะสม
2 ศพจ.เขต9 6 ธ.ค.2559 น้ํามันดีเซล  1092.03 ลิตร   26,567.10 ตกลงราคา หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม  26,567.10 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม  26,567.10 ราคาเหมาะสม

น้ํามันแก็สโซฮอล 91 จํานวน 200 ลิตร     5,140.00 ตกลงราคา หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม    5,140.00 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม    5,140.00 ราคาเหมาะสม
3 ศพจ.เขต9 6 ธ.ค.2559 ถังน้ํา 100 ลิตร จํานวน 4 ใบ        600.00 ตกลงราคา ร้านโสภณรุ่งเรือง     2,400.00 ร้านโสภณรุ่งเรือง     2,400.00 ราคาเหมาะสม
4 ศพจ.เขต9 6 ธ.ค.2559 น้ําไฮดรอลิค จํานวน 2 กระป๋อง        490.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        980.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        980.00 ราคาเหมาะสม

สายพาน จํานวน 3 เส้น        340.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,020.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,020.00 ราคาเหมาะสม
หลอดไฟ จํานวน 2 หลอด        290.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        580.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        580.00 ราคาเหมาะสม
ไส้กรองเครื่องยนต์ จํานวน 1 ลูก        290.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        290.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        290.00 ราคาเหมาะสม
ฝากรองเครื่อง จํานวน 1 อัน        450.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        450.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        450.00 ราคาเหมาะสม
แบตเตอรี่ จํานวน 2 ลูก     2,650.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่     7,300.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่     7,300.00 ราคาเหมาะสม

5 ศพจ.เขต9 6 ธ.ค.2559 ทรายหยาบ จํานวน 1 คิว        540.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        540.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        540.00 ราคาเหมาะสม
หิน จํานวน 2 คิว        610.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,220.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,220.00 ราคาเหมาะสม
อิฐบล๊อค จํานวน 20 ก้อน            7.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        140.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        140.00 ราคาเหมาะสม
อิฐช่องลม จํานวน 60 ก้อน          16.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        960.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        960.00 ราคาเหมาะสม
ท่อ 2 นิ้ว จํานวน 10 เส้น        184.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,840.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,840.00 ราคาเหมาะสม
บอลวาร์ว 1 นิ้ว จํานวน 10 อัน          52.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        520.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        520.00 ราคาเหมาะสม
สามทาง 1 นิ้ว จํานวน 10 อัน          18.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        180.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        180.00 ราคาเหมาะสม
ข้อต่อตรง 1 นิ้ว จํานวน 10 อัน          12.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        120.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        120.00 ราคาเหมาะสม
แป๊ปลดเห็ก 1/2 นิ้ว จํานวน 28 อัน          16.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        448.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        448.00 ราคาเหมาะสม
เกลียวใน 1/2 นิ้ว จํานวน 100 อัน            6.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        600.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        600.00 ราคาเหมาะสม
เข็มขัดรัดสายยาง จํานวน 100 อัน          14.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,400.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,400.00 ราคาเหมาะสม
ลูกกล้ิงทาสี 10 นิ้ว จํานวน 2 อัน          75.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        150.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        150.00 ราคาเหมาะสม

6 ศพจ.เขต9 6 ธ.ค.2559 ลมใหญ่ จํานวน 13 ท่อ        200.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด     2,600.00 ลี้เม่งฮวด     2,600.00 ราคาเหมาะสม
ลมเล็ก จํานวน 5 ท่อ        150.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด        750.00 ลี้เม่งฮวด        750.00 ราคาเหมาะสม

7 ศพจ.เขต9 6 ธ.ค.2559 ไม้กวาดอ่อน จํานวน 16 อัน          60.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด        960.00 ลี้เม่งฮวด        960.00 ราคาเหมาะสม
ไม้กวาดทางมะพร้าว จํานวน 16 อัน          60.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด        960.00 ลี้เม่งฮวด        960.00 ราคาเหมาะสม

8 ศพจ.เขต9 6 ธ.ค.2559 ข่ายตะก่ัว จํานวน 1 ผืน        550.00 ตกลงราคา วิศิษฎ์ ห.เพียรเจริญ        550.00 วิศิษฎ์ ห.เพียรเจริญ        550.00 ราคาเหมาะสม
บอลเล็ก จํานวน 30 ลูก            5.00 ตกลงราคา วิศิษฎ์ ห.เพียรเจริญ        150.00 วิศิษฎ์ ห.เพียรเจริญ        150.00 ราคาเหมาะสม
สวิง จํานวน 2 อัน        150.00 ตกลงราคา วิศิษฎ์ ห.เพียรเจริญ        300.00 วิศิษฎ์ ห.เพียรเจริญ        300.00 ราคาเหมาะสม

9 ศพจ.เขต9 6 ธ.ค.2559 คัดเอาท์ไดชาร์ท จํานวน 1 ตัว        800.00 ตกลงราคา สาโรจ นาคทองดี        800.00 สาโรจ นาคทองดี        800.00 ราคาเหมาะสม
ตัวช่วยสตาร์ท จํานวน 1 ตัว        500.00 ตกลงราคา สาโรจ นาคทองดี        500.00 สาโรจ นาคทองดี        500.00 ราคาเหมาะสม
คว่ําหม้อแบต จํานวน 1 ลูก        200.00 ตกลงราคา สาโรจ นาคทองดี        200.00 สาโรจ นาคทองดี        200.00 ราคาเหมาะสม
ค่าแรง จํานวน 1 ครั้ง        600.00 ตกลงราคา สาโรจ นาคทองดี        600.00 สาโรจ นาคทองดี        600.00 ราคาเหมาะสม

10 ศพจ.เขต9 7 ธ.ค.2559 เกลือเม็ด จํานวน 700 กก.            5.00 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล     3,500.00 บจก.โอเวอร์ออล     3,500.00 ราคาเหมาะสม
อาหารกุ้งก้ามดําวัยอ่อน จํานวน 7 ถุง        554.00 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล     3,878.00 บจก.โอเวอร์ออล     3,878.00 ราคาเหมาะสม
รําละเอียด จํานวน 360 กก.          14.20 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล     5,112.00 บจก.โอเวอร์ออล     5,112.00 ราคาเหมาะสม

11 ศพจ.เขต9 12 ธ.ค.2559 บํารุงรักษารถยนต์ราชการ ชล 5062 กทม     1,530.10 ตกลงราคา บมจ.โตโยต้า ชัยทอง ชัยนาท    1,530.10 บมจ.โตโยต้า ชัยทอง ชัยนาท    1,530.10 ราคาเหมาะสม
12 ศพจ.เขต9 13 ธ.ค. 2559 สมุดแบบ 2220  จํานวน 2 เล่ม        195.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์        390.00 แสงอาทิตย์        390.00 ราคาเหมาะสม

สมุดแบบ 2210 จํานวน 2 เล่ม        195.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์        390.00 แสงอาทิตย์        390.00 ราคาเหมาะสม
สมุดลงนามไว้อาลัย จํานวน 1 เล่ม        950.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์        950.00 แสงอาทิตย์        950.00 ราคาเหมาะสม
ฟิวเจอร์บอร์ด จํานวน 3 แผ่น จํานวน 3 แผ่น          45.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์        135.00 แสงอาทิตย์        135.00 ราคาเหมาะสม
พานพุ่มดอกไม้ จํานวน 4 พาน        750.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์     3,000.00 แสงอาทิตย์     3,000.00 ราคาเหมาะสม
ผ้าขาว จํานวน 1 ม้วน     2,200.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์     2,200.00 แสงอาทิตย์     2,200.00 ราคาเหมาะสม
เครื่องทองน้อย จํานวน 1 ชุด     3,500.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์     3,500.00 แสงอาทิตย์     3,500.00 ราคาเหมาะสม
พานพุ่ม เบอร์ 6 จํานวน 1 คู่     1,600.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์     1,600.00 แสงอาทิตย์     1,600.00 ราคาเหมาะสม

13 ศพจ.เขต9 13 ธ.ค. 2559 ท่อ pvc   3/4 นิ้ว (8.5) 35 เส้น          52.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,820.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,820.00 ราคาเหมาะสม
สามทาง pvc 3/4 นิ้ว จํานวน 108 อัน            9.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        972.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        972.00 ราคาเหมาะสม
ข้องอ pvc 3/4 นิ้ว จํานวน 36 อัน            8.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        288.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        288.00 ราคาเหมาะสม
ลวดขาว 13 กก.          58.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        754.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        754.00 ราคาเหมาะสม
คีมผูกลวด 4 อัน          52.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        208.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        208.00 ราคาเหมาะสม
ฝาปิดท่อ 4 นิ้ว 1 อัน        207.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        207.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        207.00 ราคาเหมาะสม
แปรงทาสี 2 นิ้ว          58.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        116.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        116.00 ราคาเหมาะสม
น้ํามันสน 1 แกลลอน        138.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        138.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        138.00 ราคาเหมาะสม

14 ศพจ.เขต9 13 ธ.ค. 2559 แอมป์มิเตอร์ จํานวน 1 ตัว        550.00 ตกลงราคา ร้านเจริญพรพานิช        550.00 ร้านเจริญพรพานิช        550.00 ราคาเหมาะสม
หม้อมอเตอร์ จํานวน 2 ลูก        700.00 ตกลงราคา ร้านเจริญพรพานิช     1,400.00 ร้านเจริญพรพานิช     1,400.00 ราคาเหมาะสม
คาบาซิเตอร์ จํานวน 2 ตัว        320.00 ตกลงราคา ร้านเจริญพรพานิช        640.00 ร้านเจริญพรพานิช        640.00 ราคาเหมาะสม

15 ศพจ.เขต9 13 ธ.ค.2559 สีย้อมไม้ จํานวน 1 กระป๋อง        480.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด        480.00 ลี้เม่งฮวด        480.00 ราคาเหมาะสม
เชือกมะลิลา จํานวน 40 เมตร          20.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด        800.00 ลี้เม่งฮวด        800.00 ราคาเหมาะสม
ลูกกล้ิงทาสี 10 นิ้ว จํานวน 3 อัน          90.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด        270.00 ลี้เม่งฮวด        270.00 ราคาเหมาะสม
แปรงทาสี 3 นิ้ว หนา จํานวน 3 อัน          80.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด        240.00 ลี้เม่งฮวด        240.00 ราคาเหมาะสม
กาวซิลิโคน จํานวน 4 หลอด        180.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด        720.00 ลี้เม่งฮวด        720.00 ราคาเหมาะสม
เทปพันสายไฟ 3 เมตร จํานวน 10 ม้วน          60.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด        600.00 ลี้เม่งฮวด        600.00 ราคาเหมาะสม

การจัดซ้ือจัดจ้างรายเดือนตามแบบสขร.๑ ประจําเดือนธันวาคม 2559
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กาวทาท่อ 250 กรัม จํานวน 4 กระป๋อง        250.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด     1,000.00 ลี้เม่งฮวด     1,000.00 ราคาเหมาะสม
ใบตัด 4x1 นิ้ว จํานวน 5 ใบ          50.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด        250.00 ลี้เม่งฮวด        250.00 ราคาเหมาะสม
ใบเจียร 4 นิ้ว จํานวน 5 ใบ          40.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด        200.00 ลี้เม่งฮวด        200.00 ราคาเหมาะสม
ใบขัดกระดาษทราย จํานวน 5 ใบ          80.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด        400.00 ลี้เม่งฮวด        400.00 ราคาเหมาะสม
ลูกกุญแจทองเหลือง จํานวน 3 ชุด        180.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด        540.00 ลี้เม่งฮวด        540.00 ราคาเหมาะสม
ลูกกุญแจ โซโล จํานวน 1 ชุด        400.00 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด        400.00 ลี้เม่งฮวด        400.00 ราคาเหมาะสม

16 ศพจ.เขต9 13 ธ.ค.2559 กล่องโฟมใหญ่ จํานวน 10 ใบ        250.00 ตกลงราคา ร้านโสภณรุ่งเรือง     2,500.00 ร้านโสภณรุ่งเรือง     2,500.00 ราคาเหมาะสม
ผ้าส่งน้ําขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 ม้วน     2,750.00 ตกลงราคา ร้านโสภณรุ่งเรือง     2,750.00 ร้านโสภณรุ่งเรือง     2,750.00 ราคาเหมาะสม

17 ศพจ.เขต9 13 ธ.ค. 2559 ช่ือศูนย์ฯ สแตนเลส จํานวน 1 ชุด     2,700.00 ตกลงราคา หจก.กิตสมบูรณ์     2,700.00 หจก.กิตสมบูรณ์     2,700.00 ราคาเหมาะสม
18 ศพจ.เขต9 14 ธ.ค.2559 ปูนซีเมนต์ จํานวน 10 ถุง        153.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,530.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,530.00 ราคาเหมาะสม

เหล็กแบน 1 ซม. จํานวน 5 เส้น          95.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        475.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        475.00 ราคาเหมาะสม
แป๊ปลด 1/2 นิ้ว จํานวน 72 อัน          16.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,152.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,152.00 ราคาเหมาะสม
เชนไดร้ทสเปร์ย จํานวน 3 กระป๋อง        113.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        339.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        339.00 ราคาเหมาะสม
กุญแจ 50 มม. จํานวน 2 ชุด        195.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        390.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        390.00 ราคาเหมาะสม
บานพับ 4 นิ้ว จํานวน 25 อัน          18.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        450.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        450.00 ราคาเหมาะสม
มือจับหน้าต่าง จํานวน 20 อัน          13.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        260.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        260.00 ราคาเหมาะสม
กลอน 4 นิ้ว จํานวน 10 อัน          13.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        130.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        130.00 ราคาเหมาะสม
สกรูยิงฝ้า 1 นิ้ว          72.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        144.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        144.00 ราคาเหมาะสม

19 ศพจ.เขต9 14 ธ.ค.2559 ซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ นข 143 ชัยนาท        400.00 ตกลงราคา ต้ัมคาร์ออดิโอ        400.00 ต้ัมคาร์ออดิโอ        400.00 ราคาเหมาะสม
ซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ นก 1940 ชัยนาท        400.00 ตกลงราคา ต้ัมคาร์ออดิโอ        400.00 ต้ัมคาร์ออดิโอ        400.00 ราคาเหมาะสม

20 ศพจ.เขต9 14 ธ.ค.2559 ตรายาง จํานวน 9 อัน     2,520.00 ตกลงราคา หจก.กิตสมบูรณ์     2,520.00 หจก.กิตสมบูรณ์     2,520.00 ราคาเหมาะสม
สติ๊กเกอร์ 3 ช้ิน     1,300.00 ตกลงราคา หจก.กิตสมบูรณ์     1,300.00 หจก.กิตสมบูรณ์     1,300.00 ราคาเหมาะสม

21 ศพจ.เขต9 14 ธ.ค.2559 เทอร์โมมิเตอร์ จํานวน 5 อัน        471.00 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล     2,355.00 บจก.โอเวอร์ออล     2,355.00 ราคาเหมาะสม
ใยแก้ว จํานวน 5 ถุง          90.00 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล        450.00 บจก.โอเวอร์ออล        450.00 ราคาเหมาะสม

22 ศพจ.เขต9 14 ธ.ค.2559 ชุดวิเคราะห์ แอมโมเนีย จํานวน 2 ชุด        948.00 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล     1,896.00 บจก.โอเวอร์ออล     1,896.00 ราคาเหมาะสม
ชุดน้ํายาวิเคราะห์ พีเอช จํานวน 3 ชุด        520.00 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล     1,040.00 บจก.โอเวอร์ออล     1,040.00 ราคาเหมาะสม
ชุดน้ํายาวิเคราะห์ ไนไตรท์ จํานวน 2 ชุด        610.00 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล     1,220.00 บจก.โอเวอร์ออล     1,220.00 ราคาเหมาะสม

23 ศพจ.เขต9 15 ธ.ค.2559 สีน้ํา 4 season  จํานวน 2 ถัง     2,650.00 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออลฯ     5,300.00 บจก.โอเวอร์ออลฯ     5,300.00 ราคาเหมาะสม
24 ศพจ.เขต9 15 ธ.ค.2559 ป้ัมน้ํา 2 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง     4,500.00 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออลฯ   13,500.00 บจก.โอเวอร์ออลฯ   13,500.00 ราคาเหมาะสม
25 ศพจ.เขต9 19 ธ.ค.2559 อาหารกบใหญ่ จํานวน 20 กระสอบ        630.00 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล   12,600.00 บจก.โอเวอร์ออล   12,600.00 ราคาเหมาะสม

อาหารกินพืช จํานวน 50 กระสอบ        337.00 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล   16,800.00 บจก.โอเวอร์ออล   16,800.00 ราคาเหมาะสม
26 ศพจ.เขต9 19 ธ.ค.2559 สายพาน จํานวน 3 เส้น        350.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช     1,050.00 เพรียวพานิช     1,050.00 ราคาเหมาะสม

ใบมีดรถตัดหญ้าเดินตาม จํานวน 2 ชุด        250.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช        500.00 เพรียวพานิช        500.00 ราคาเหมาะสม
กรรไกรอย่างดี จํานวน 1 อัน        536.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช        536.00 เพรียวพานิช        536.00 ราคาเหมาะสม
ก๊อกน้ําซันวา 4 หุน จํานวน 2 ตัว        120.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช        240.00 เพรียวพานิช        240.00 ราคาเหมาะสม
ต่อตรงเกลียวใน 4 หุน จํานวน 2 ตัว          20.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช          40.00 เพรียวพานิช          40.00 ราคาเหมาะสม
สายยางสีเขียวยาว 100 เมตร 1 ม้วน     1,600.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช     1,600.00 เพรียวพานิช     1,600.00 ราคาเหมาะสม
รองเท้าบู๊ซ 2 คู่        250.00 ตกลงราคา เพรียวพานิช        500.00 เพรียวพานิช        500.00 ราคาเหมาะสม

27 ศพจ.เขต9 19 ธ.ค.2559 ถังน้ําพลาสติก จํานวน 2 ใบ        200.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        400.00 ทวีทรัพย์        400.00 ราคาเหมาะสม
กาละมังพลาสติก เกรด เอ จํานวน 1 ใบ        265.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        265.00 ทวีทรัพย์        265.00 ราคาเหมาะสม
ช้ันวางของ 4 ช้ัน เกรด เอ จํานวน 1 ชุด        700.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        700.00 ทวีทรัพย์        700.00 ราคาเหมาะสม

28 ศพจ.เขต9 19 ธ.ค.2559 สก๊อตไบร์ทจัมโบ้ จํานวน 8 โหล        450.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์     3,600.00 ทวีทรัพย์     3,600.00 ราคาเหมาะสม
น้ํายาถูพื้น จํานวน 2 โหล        660.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์     1,320.00 ทวีทรัพย์     1,320.00 ราคาเหมาะสม
น้ํายาล้างจาน จํานวน 1 โหล        420.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        420.00 ทวีทรัพย์        420.00 ราคาเหมาะสม
ไบก้อน จํานวน 1 โหล     1,350.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์     1,350.00 ทวีทรัพย์     1,350.00 ราคาเหมาะสม
กระดาษชําระ จํานวน 1 ห่อ        300.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        300.00 ทวีทรัพย์        300.00 ราคาเหมาะสม
ก้อนดับกล่ิน จํานวน 1 โหล        600.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        600.00 ทวีทรัพย์        600.00 ราคาเหมาะสม
แปรงล้างส้วม จํานวน 5 อัน          35.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        175.00 ทวีทรัพย์        175.00 ราคาเหมาะสม
ไม้กวาดทางมะพร้าว จํานวน 10 อัน          55.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        550.00 ทวีทรัพย์        550.00 ราคาเหมาะสม
ฝอย 3 L จํานวน 10 อัน          25.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        250.00 ทวีทรัพย์        250.00 ราคาเหมาะสม
ฟองน้ําตาข่าย จํานวน 10 อัน          25.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        250.00 ทวีทรัพย์        250.00 ราคาเหมาะสม
ผ้าเช็คเท้า จํานวน 10 ผืน          50.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        500.00 ทวีทรัพย์        500.00 ราคาเหมาะสม

29 ศพจ.เขต9 19 ธ.ค.2559 นิออนฟูลเซ็ทขนาด 36 วัตต์ จํานวน 6 ชุด        299.00 ตกลงราคา ร้านไทยนิมิตรฯ     1,794.00 ร้านไทยนิมิตรฯ     1,794.00 ราคาเหมาะสม
ถ่านก้อนใหญ่ จํานวน 12 ก้อน          12.00 ตกลงราคา ร้านไทยนิมิตรฯ        144.00 ร้านไทยนิมิตรฯ        144.00 ราคาเหมาะสม
โคมเพดาน 32 วัต จํานวน 2 ชุด        480.00 ตกลงราคา ร้านไทยนิมิตรฯ        960.00 ร้านไทยนิมิตรฯ        960.00 ราคาเหมาะสม
ปล๊ักราง 3 ม. จํานวน 1 อัน        159.00 ตกลงราคา ร้านไทยนิมิตรฯ        159.00 ร้านไทยนิมิตรฯ        159.00 ราคาเหมาะสม
สายไฟ 2x2.5 จํานวน 1 ม้วน     2,550.00 ตกลงราคา ร้านไทยนิมิตรฯ     2,550.00 ร้านไทยนิมิตรฯ     2,550.00 ราคาเหมาะสม
ถ่านกระดุม จํานวน 2 แผง        400.00 ตกลงราคา ร้านไทยนิมิตรฯ        800.00 ร้านไทยนิมิตรฯ        800.00 ราคาเหมาะสม

30 ศพจ.เขต9 19 ธ.ค.2559 อาหารกบใหญ่ จํานวน 20 กระสอบ        630.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ   12,600.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   12,600.00 ราคาเหมาะสม
อาหารปลลากินพืช จํานวน 50 กระสอบ        337.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ   16,850.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   16,850.00 ราคาเหมาะสม

31 ศพจ.เขต9 20 ธ.ค.2559 สีน้ํา 4 season  จํานวน 3 ถัง     2,650.00 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออลฯ     7,950.00 บจก.โอเวอร์ออลฯ     7,950.00 ราคาเหมาะสม
32 ศพจ.เขต9 30 ธ.ค. 2559 จ้างเหมายาม 3 คน     7,300.00 ตกลงราคา ยาม 3 คน   21,900.00 ยาม 3 คน   21,900.00 ราคาเหมาะสม
33 ศพจ.เขต9 30 ธ.ค. 2559 จ้างเหมาเพาะเล้ียง 3 คน     7,300.00 ตกลงราคา คนงาน3คน   21,900.00 คนงาน3คน   21,900.00 ราคาเหมาะสม
34 ศพจ.เขต9 30 ธ.ค. 2559 จ้างเหมาดูแลต้นไม้ฯ 1 คน     3,000.00 ตกลงราคา คนงาน1คน     3,000.00 คนงาน1คน     3,000.00 ราคาเหมาะสม


