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1 ศพจ.เขต9 1 เม.ย.60 อาหารกลางวันโครงการ FAO   14,909.00 ตกลงราคา นางลาวัลย์ อินทอง   14,909.00 นางลาวัลย์ อินทอง   14,909.00 ราคาเหมาะสม
2 ศพจ.เขต9 2 เม.ย.60 อาหารกลางวันโครงการ FAO     8,770.00 ตกลงราคา นางลาวัลย์ อินทอง     8,770.00 นางลาวัลย์ อินทอง     8,770.00 ราคาเหมาะสม
3 ศพจ.เขต9 3 เม.ย.60 อาหารสัตว์น้ําวัยอ่อน จํานวน 5 ลัง     1,400.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ     7,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     7,000.00 ราคาเหมาะสม
4 ศพจ.เขต9 3 เม.ย.60 หิน จํานวน 1 คิว        633.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        633.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        633.00 ราคาเหมาะสม

ทรายหยาบ จํานวน 1 คิว        380.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        380.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        380.00 ราคาเหมาะสม
ปูนซีเมนต์ 5 ถุง        153.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        765.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        765.00 ราคาเหมาะสม
เหล็กเส้น 9 มม. จํานวน 5 เส้น        121.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        605.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        605.00 ราคาเหมาะสม
ลวดผูกเหล็ก จํานวน 2 ขด          92.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        184.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        184.00 ราคาเหมาะสม
แป็ปน้ํา 1/2 นิ้ว จํานวน 2 เส้น        288.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        576.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        576.00 ราคาเหมาะสม
เหล็กตัวซี 3 นิ้ว จํานวน 4 เส้น        422.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,688.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท     1,688.00 ราคาเหมาะสม
หินลับมีด จํานวน  1 อัน        138.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        138.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        138.00 ราคาเหมาะสม
กุญแจทองเหลือง 45 มม. จํานวน 1 ชุด        339.00 ตกลงราคา หสส.ชัยโฮมมาร์ท        339.00 หสส.ชัยโฮมมาร์ท        339.00 ราคาเหมาะสม

5 ศพจ.เขต9 3 เม.ย.60 แปรงเตารีด จํานวน 6 อัน          90.00 ตกลงราคา ลี้ เม่ง ฮวด        540.00 ลี้ เม่ง ฮวด        540.00 ราคาเหมาะสม
กรรไกรตัดกิ่งไม้ จํานวน 2 อัน        300.00 ตกลงราคา ลี้ เม่ง ฮวด        600.00 ลี้ เม่ง ฮวด        600.00 ราคาเหมาะสม

6 ศพจ.เขต9 4 เม.ย.60 แบตเตอร์รี่ จํานวน 1 ลูก     3,950.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่     3,950.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่     3,950.00 ราคาเหมาะสม
น้ํามันเกียร จํานวน 3 กระป๋อง        580.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,740.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,740.00 ราคาเหมาะสม
ไดเกียว จํานวน 6 กระป๋อง        130.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        780.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        780.00 ราคาเหมาะสม
หัวเติมลมคอปเปอร์ 2 ทาง จํานวน 1 อัน        220.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        220.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        220.00 ราคาเหมาะสม
ทีคีบแบตเตอรี่ทองแดงคู่ใหญ่ จํานวน 4 คู่        330.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,320.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่     1,320.00 ราคาเหมาะสม
กระจกรถเก๋ง จํานวน 1 อัน        320.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        320.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        320.00 ราคาเหมาะสม
กาวแดง จํานวน 3 หลอด        160.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        480.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        480.00 ราคาเหมาะสม
หัวเทียน จํานวน 8 หัว        120.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        960.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        960.00 ราคาเหมาะสม
ซีลทั่วไป จํานวน 4 ตัว          60.00 ตกลงราคา รุ่งโรจน์ อะไหล่        240.00 รุ่งโรจน์ อะไหล่        240.00 ราคาเหมาะสม

7 ศพจ.เขต9 4 เม.ย.60 น้ํายาล้างห้องน้ํา จํานวน 1 1/2 โหล        660.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        990.00 ทวีทรัพย์        990.00 ราคาเหมาะสม
น้ํายาถูพื้น จํานวน 2 โหล        660.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์     1,320.00 ทวีทรัพย์     1,320.00 ราคาเหมาะสม
ถังพลาสติกหูหิ้วขนาดใหญ่ 5 ใบ          85.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        425.00 ทวีทรัพย์        425.00 ราคาเหมาะสม
กาละมังพลาสติก 1 โหล        250.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        250.00 ทวีทรัพย์        250.00 ราคาเหมาะสม
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ไม้กวาดอ่อน 12อัน          65.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์        780.00 ทวีทรัพย์        780.00 ราคาเหมาะสม
ไม้กวาดทางมะพร้าว 12 อัน          85.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์     1,020.00 ทวีทรัพย์     1,020.00 ราคาเหมาะสม
สก๊อตไบร์ท 3 โหล        450.00 ตกลงราคา ทวีทรัพย์     1,350.00 ทวีทรัพย์     1,350.00 ราคาเหมาะสม

8 ศพจ.เขต9 4 เม.ย.60 กาว uhu 21 กรัม จํานวน 6 หลอด          70.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์        420.00 แสงอาทิตย์        420.00 ราคาเหมาะสม
กระดาษ เอ4 80 g จํานวน 20 รีม        125.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์     2,500.00 แสงอาทิตย์     2,500.00 ราคาเหมาะสม
เทปใส ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 6 ม้วน          38.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์        228.00 แสงอาทิตย์        228.00 ราคาเหมาะสม
ใบคัดเตอร์เล็ก จํานวน 1 แพ็ค          25.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์          25.00 แสงอาทิตย์          25.00 ราคาเหมาะสม
คัดเตอร์เล็ก จํานวน 1 อัน          35.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์          35.00 แสงอาทิตย์          35.00 ราคาเหมาะสม
ตระกร้าเอกสาร 3 ชั้น        220.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์        440.00 แสงอาทิตย์        440.00 ราคาเหมาะสม
ปากกา จํานวน 50 ด้าม            5.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์        250.00 แสงอาทิตย์        250.00 ราคาเหมาะสม
ธงชาติ 60x90 ซม.จํานวน 20 ผืน          40.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์        800.00 แสงอาทิตย์        800.00 ราคาเหมาะสม
แฟ้มสอด เอ4 จํานวน 17 แฟ้ม            5.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์          85.00 แสงอาทิตย์          85.00 ราคาเหมาะสม
แฟ้มกระดุม เอฟ4          12.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์        120.00 แสงอาทิตย์        120.00 ราคาเหมาะสม
แฟ้มผูกเชือก เอ4 จํานวน 6 แฟ้ม          15.00 ตกลงราคา แสงอาทิตย์          90.00 แสงอาทิตย์          90.00 ราคาเหมาะสม

9 ศพจ.เขต9 4 เม.ย.60 คราดเหล็กด้ามยาว จํานวน 6 อัน        300.00 ตกลงราคา ลี้ เม่ง ฮวด     1,800.00 ลี้ เม่ง ฮวด     1,800.00 ราคาเหมาะสม
ตลับเมตร 5 เมตร จํานวน 2 อัน        120.00 ตกลงราคา ลี้ เม่ง ฮวด        240.00 ลี้ เม่ง ฮวด        240.00 ราคาเหมาะสม
คีมล็อค จํานวน 1 อัน        260.00 ตกลงราคา ลี้ เม่ง ฮวด        260.00 ลี้ เม่ง ฮวด        260.00 ราคาเหมาะสม
หน้ากากเชื่อมสวมหัว จํานวน 1 อัน        300.00 ตกลงราคา ลี้ เม่ง ฮวด        300.00 ลี้ เม่ง ฮวด        300.00 ราคาเหมาะสม
ลวดขาว จํานวน 1 ขด        760.00 ตกลงราคา ลี้ เม่ง ฮวด        760.00 ลี้ เม่ง ฮวด        760.00 ราคาเหมาะสม
ลวดเชื่อมทองเหลือง จํานวน 5 เส้น          50.00 ตกลงราคา ลี้ เม่ง ฮวด        250.00 ลี้ เม่ง ฮวด        250.00 ราคาเหมาะสม
ล้อแม็ก 8 นิ้ว พร้อมลูกปืน จํานวน 2 ชุด        400.00 ตกลงราคา ลี้ เม่ง ฮวด        800.00 ลี้ เม่ง ฮวด        800.00 ราคาเหมาะสม

10 ศพจ.เขต9 5 เม.ย.60 อาหารปลาดุกเล็กพิเศษ จํานวน 20 กระสอบ        680.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ   13,600.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   13,600.00 ราคาเหมาะสม
11 ศพจ.เขต9 5 เม.ย.60 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกําจัดปลวก  2 ขวด     1,990.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ     3,980.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     3,980.00 ราคาเหมาะสม
12 ศพจ.เขต9 10 เม.ย.60 ด่างทับทิม จํานวน 5 กระป๋อง        225.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ     1,125.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ     1,125.00 ราคาเหมาะสม

อ๊อกซี่เตทต้าซัยคลิน จํานวน 1 ถัง   25,000.00 ตกลงราคา บมจ.โอเวอร์ออลฯ   25,000.00 บมจ.โอเวอร์ออลฯ   25,000.00 ราคาเหมาะสม
13 ศพจ.เขต9 28 เม.ย.60 น้ํามันดีฌซล จํานวน 723.53 ลิตร   18,719.80 ตกลงราคา หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม   18,719.80 หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม  18,719.80 ราคาเหมาะสม
14 ศพจ.เขต9 31 มี.ค.60 จ้างเหมาดูแลต้นไม้ฯ 1 คน     3,000.00 ตกลงราคา คนงาน1คน     3,000.00 คนงาน1คน     3,000.00 ราคาเหมาะสม
15 ศพจ.เขต9 2 เม.ย.60 จ้างเหมาเพาะเลี้ยง 3 คน     7,300.00 ตกลงราคา คนงาน3คน   21,900.00 คนงาน3คน   21,900.00 ราคาเหมาะสม


