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1 ศพจ.เขต9 1 ก.พ.60 ท่อ pvc 1/2 จํานวน 10 เส้น 40 ตกลงราคา ชัยโฮมมาร์ท 400 ชัยโฮมมาร์ท 400 ราคาเหมาะสม
ข้อต่อตรงpvc 1/2 จํานวน 30 ตัว 6 ตกลงราคา ชัยโฮมมาร์ท 180 ชัยโฮมมาร์ท 180 ราคาเหมาะสม
ข้อต่อสามทาง pvc 30 ตัว 8 ตกลงราคา ชัยโฮมมาร์ท 240 ชัยโฮมมาร์ท 240 ราคาเหมาะสม
ข้องอ pvc 1/2 จํานวน30 ตัว 6 ตกลงราคา ชัยโฮมมาร์ท 180 ชัยโฮมมาร์ท 180 ราคาเหมาะสม
ข้อต่อเกลียวใน pvc 1/2 จํานวน 30 ตัว 6 ตกลงราคา ชัยโฮมมาร์ท 180 ชัยโฮมมาร์ท 180 ราคาเหมาะสม
ข้อต่อเกลียวนอก pvc 1/2 จํานวน 30 ตัว 6 ตกลงราคา ชัยโฮมมาร์ท 180 ชัยโฮมมาร์ท 180 ราคาเหมาะสม
ก๊อกสนาม 1/2 จํานวน 3 อัน 144 ตกลงราคา ชัยโฮมมาร์ท 432 ชัยโฮมมาร์ท 432 ราคาเหมาะสม
ก๊อกสนาม 3/4 จํานวน 3 อัน 173 ตกลงราคา ชัยโฮมมาร์ท 519 ชัยโฮมมาร์ท 519 ราคาเหมาะสม
สายชําระ จํานวน 2 ชุด 220 ตกลงราคา ชัยโฮมมาร์ท 440 ชัยโฮมมาร์ท 440 ราคาเหมาะสม

2 ศพจ.เขต9 2 ก.พ.60 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ จํานวน 1 คัน 790 ตกลงราคา สาโรจ  นาคทองดี 790 สาโรจ  นาคทองดี 790 ราคาเหมาะสม
3 ศพจ.เขต9 2 ก.พ.60 ทินเนอร์ 1 ปี๊บ 368 ตกลงราคา ชัยโฮมมาร์ท 368 ชัยโฮมมาร์ท 368 ราคาเหมาะสม

ตะไบแบน 10 นิ้ว จํานวน 1 อัน 113 ตกลงราคา ชัยโฮมมาร์ท 113 ชัยโฮมมาร์ท 113 ราคาเหมาะสม
ฉากวัดไม้ 12 นิ้ว จํานวน 1 อัน 69 ตกลงราคา ชัยโฮมมาร์ท 69 ชัยโฮมมาร์ท 69 ราคาเหมาะสม
น๊อตเกลียวตลอด 6.2 กิโลกรัม 140 ตกลงราคา ชัยโฮมมาร์ท 868 ชัยโฮมมาร์ท 868 ราคาเหมาะสม
แหวนอีแปะ จํานวน 2 กิโลกรัม 100 ตกลงราคา ชัยโฮมมาร์ท 200 ชัยโฮมมาร์ท 200 ราคาเหมาะสม
กุญแจทองเหลือง 50 มม. จํานวน 1 ชุด 258 ตกลงราคา ชัยโฮมมาร์ท 258 ชัยโฮมมาร์ท 258 ราคาเหมาะสม

4 ศพจ.เขต9 2 ก.พ.60 อาหารสัตว์น้ําวัยอ่อน จํานวน 9 ลัง 1325 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 11925 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 11925 ราคาเหมาะสม
5 ศพจ.เขต9 2 ก.พ.60 ซินเทอร์เร็อก จํานวน 5 ถัง 2100 ตกลงราคา หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม 10500 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม 10500 ราคาเหมาะสม
6 ศพจ. 3 ก.พ.60 อาหารกบใหญ่ จํานวน 30 ถุง 602 ตกลงราคา หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม 18060 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม 18060 ราคาเหมาะสม
7 ศพจ.เ 14 ก.พ.60 รองเท้าบู๊ชยาว จํานวน 11 คู่ 250 ตกลงราคา เพรียวพานิช 2750 เพรียวพานิช 2750 ราคาเหมาะสม
8 ศพจ.เขต9 15 ก.พ.60 อาหารปลาดุกรุ่น จํานวน 50 ถุง 500 ตกลงราคา หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม 25000 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม 25000 ราคาเหมาะสม

อาหารปลากินพืช จํานวน 50 ถุง 337 ตกลงราคา หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม 16850 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม 16850 ราคาเหมาะสม
9 ศพจ 15 ก.พ.60 ข้องอ 90x2 หนา จํานวน 10 อัน 35 ตกลงราคา เพรียวพานิช 350 เพรียวพานิช 350 ราคาเหมาะสม

สามทาง 2 นิ้ว หนา จํานวน 10 อัน 45 ตกลงราคา เพรียวพานิช 450 เพรียวพานิช 450 ราคาเหมาะสม
ต่อตรง 2 นิ้ว หนา จํานวน 10 อัน 30 ตกลงราคา เพรียวพานิช 300 เพรียวพานิช 300 ราคาเหมาะสม
สามทางลดขนาด 3 1/2 หนา จํานวน 2 ตัว 380 ตกลงราคา เพรียวพานิช 760 เพรียวพานิช 760 ราคาเหมาะสม
บอลวาว pvc 1/2 จํานวน 6 ตัว 35 ตกลงราคา เพรียวพานิช 210 เพรียวพานิช 210 ราคาเหมาะสม

การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบสขร.๑ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560
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10 ศพจ. 17 ก.พ.60 พลั่วตักดิน จํานวน 5 อัน 250 ตกลงราคา เพรียวพานิช 1250 เพรียวพานิช 1250 ราคาเหมาะสม
11 ศพจ.เขต9 17 ก.พ.60 แป๊ปน้ําหนา 3/4 จํานวน 8 เส้น 428 ตกลงราคา ชัยโฮมมารื? 3424 ชัยโฮมมารื? 3424 ราคาเหมาะสม

ทินเนอร์ จํานวน 1 ปี๊ป 403 ตกลงราคา ชัยโฮมมารื? 403 ชัยโฮมมารื? 403 ราคาเหมาะสม
ใบเจียร 4 นิ้วจํานวน 5 ใบ 32 ตกลงราคา ชัยโฮมมารื? 160 ชัยโฮมมารื? 160 ราคาเหมาะสม
ใบตัดเหล็ก 4 นิ้ว จํานวน 10 ใบ 32 ตกลงราคา ชัยโฮมมารื? 320 ชัยโฮมมารื? 320 ราคาเหมาะสม

12 ศพจ 17 ก.พ.60 พรมเช็คเท้า จํานวน 10 ผืน 55 ตกลงราคา ทวีทรัพย์ 550 ทวีทรัพย์ 550 ราคาเหมาะสม
รองเท้าแตะ จํานวน 6 คู่ 85 ตกลงราคา ทวีทรัพย์ 510 ทวีทรัพย์ 510 ราคาเหมาะสม
ขันพลาสติก จํานวน 12 ใบ 28 ตกลงราคา ทวีทรัพย์ 336 ทวีทรัพย์ 336 ราคาเหมาะสม
ไม้กวาดแข็ง จํานวน 12 อัน 85 ตกลงราคา ทวีทรัพย์ 1020 ทวีทรัพย์ 1020 ราคาเหมาะสม
ไม้กวาดอ่อน จํานวน 12 อัน 65 ตกลงราคา ทวีทรัพย์ 780 ทวีทรัพย์ 780 ราคาเหมาะสม
กระติกน้ําแข็ง จํานวน 1 ใบ 380 ตกลงราคา ทวีทรัพย์ 380 ทวีทรัพย์ 380 ราคาเหมาะสม
กล่องโมใหญ่ จํานวน 4 ใบ 280 ตกลงราคา ทวีทรัพย์ 1020 ทวีทรัพย์ 1020 ราคาเหมาะสม
กระดาษม้วน จํานวน 2 แพ็ค 300 ตกลงราคา ทวีทรัพย์ 600 ทวีทรัพย์ 600 ราคาเหมาะสม

13 ศพจ 21 ก.พ.60 เชลไดร์สเปร์ จํานวน 10 กระป๋อง 100 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด 1000 ลี้เม่งฮวด 1000 ราคาเหมาะสม
ปืนยิงกาว จํานวน 2 อัน 250 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด 500 ลี้เม่งฮวด 500 ราคาเหมาะสม
สปิงเกอร์ pvc พร้อมข้อต่อ จํานวน 10 ชุด 40 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด 400 ลี้เม่งฮวด 400 ราคาเหมาะสม
ลวดเส้นใหญ่ จํานวน 1 ขด 870 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด 870 ลี้เม่งฮวด 870 ราคาเหมาะสม
ลูกลอยไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด 550 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด 1100 ลี้เม่งฮวด 1100 ราคาเหมาะสม
ลวดเชื่อมสแตนเลส 2 มม. จํานวน 1 กล่อง 550 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด 550 ลี้เม่งฮวด 550 ราคาเหมาะสม
เส้นสแตนเลสขนาด 1/4 จํานวน 5 เส้น 650 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด 3250 ลี้เม่งฮวด 3250 ราคาเหมาะสม
เส้นสแตนเลส ขนาด 5/16 จํานวน 4 เส้น 780 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด 3120 ลี้เม่งฮวด 3120 ราคาเหมาะสม
บอลวาว pvc  3 นิ้ว จํานวน 1 ตัว 550 ตกลงราคา ลี้เม่งฮวด 550 ลี้เม่งฮวด 550 ราคาเหมาะสม

14 ศพจ. 21 ก.พ.60 สก๊อตไบร์ทใหญ่ จํานวน 3 โหล 450 ตกลงราคา ทวีทรัพย์ 1350 ทวีทรัพย์ 1350 ราคาเหมาะสม
ที่ถูพื้น 2 ชุด 185 ตกลงราคา ทวีทรัพย์ 370 ทวีทรัพย์ 370 ราคาเหมาะสม
กล่องล้อพลาสติก  จํานวน 3 ใบ 600 ตกลงราคา ทวีทรัพย์ 1800 ทวีทรัพย์ 1800 ราคาเหมาะสม
สเปร์ฉีดมด จํานวน 6 กระป๋อง 120 ตกลงราคา ทวีทรัพย์ 720 ทวีทรัพย์ 720 ราคาเหมาะสม

15 ศพจ 28 ก.พ.60 เกลือเม็ด  จํานวน 2000 กิโลกรัม 5 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ 10000 บมจ.โอเวอร์ออลฯ 10000 ราคาเหมาะสม
16 ศพจ 28 ก.พ.60 เติมน้ํามันรถยนต์ราชการ กุมภาพันธ์ 2560 20208.20 ตกลงราคา หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม20208.20 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม 20208.20 ราคาเหมาะสม
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17 ศพจ.เขต9 28 ก.พ. 2560 จ้างเหมาเพาะเลี้ยง 3 คน     7,300.00 ตกลงราคา คนงาน3คน   21,900.00 คนงาน3คน            21,900.00 ราคาเหมาะสม
18 ศพจ.เขต9 28 ก.พ. 2560 จ้างเหมาดูแลต้นไม้ฯ 1 คน     3,000.00 ตกลงราคา คนงาน1คน     3,000.00 คนงาน1คน              3,000.00 ราคาเหมาะสม
19 ศพจ.เขต9 28 ก.พ.60 น้ํามันดเติมรถยนต์ราชการ ประจําเดือนมกราคม 18055.40 ตกลงราคา หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม18055.40 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม 18055.40 ราคาเหมาะสม


