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ครุภณัฑ์

1.ครุภัณฑ์ส านักงาน 414-60-0001 เคร่ืองพิมพดี์ดไฟฟ้า 27 มี.ค. 2560 ตกลงราคา INV059 22,000            ใชก้ารได้ ส านกัปลดั
406-60-0012 ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 27ก.ค. 2560 ตกลงราคา 003/33 4,500              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั ศพด.บา้นแหลมยาง

406-60-0013 ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 27ก.ค. 2560 ตกลงราคา 003/33 4,500              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั ศพด.วดัปรางหมูน่อก

2.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 012-60-0001 รถกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า 16 พ.ค. 2560 ตกลงราคา BL 6005-0005 2,760,000       ใชก้ารได้ กองช่าง
3.ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 416-60-0030 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 28 ก.พ. 2560 ตกลงราคา BC 170200981 22,000            ใชก้ารได้ ส านกัปลดั นกัวิเคราะห์ฯ

479-60-0003 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 28 ก.พ. 2560 ตกลงราคา BC 170200981 2,890              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั นกัวิเคราะห์ฯ

4.ครุภณัฑ์การเกษตร 625-60-0009 เคร่ืองพน่หมอกควนั 31 มี.ค. 2560 ตกลงราคา 08/373 59,000            ใชก้ารได้ ส านกัปลดั รพสต.

5.ครุภฑัณ์อืน่ ๆ 145-60-0009 ป้ายสามเหล่ียมหยดุตรวจ 24 เม.ย. 2560 ตกลงราคา 03/0133 16,500            ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

145-60-0010 ป้ายสามเหล่ียมหยดุตรวจ 24 เม.ย. 2560 ตกลงราคา 03/0133 16,500            ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

283-60-0001 โครงเหล็กพร้อมผา้เตน้ทผ์า้ใบ 28 มิ.ย. 2560 ตกลงราคา QN 0017-03 46,000            ใชก้ารได้ ส านกัปลดั
283-60-0002 โครงเหล็กพร้อมผา้เตน้ทผ์า้ใบ 28 มิ.ย. 2560 ตกลงราคา QN 0017-03 46,000            ใชก้ารได้ ส านกัปลดั
283-60-0003 โครงเหล็กพร้อมผา้เตน้ทผ์า้ใบ 28 มิ.ย. 2560 ตกลงราคา QN 0017-03 46,000            ใชก้ารได้ ส านกัปลดั
283-60-0004 โครงเหล็กพร้อมผา้เตน้ทผ์า้ใบ 28 มิ.ย. 2560 ตกลงราคา QN 0017-03 46,000            ใชก้ารได้ ส านกัปลดั
155-60-0001 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0002 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0003 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0004 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0005 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0006 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0007 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0008 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0009 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.
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155-60-0010 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0011 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0012 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0013 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0014 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0015 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0016 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0017 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0018 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0019 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

155-60-0020 กรวยยางสามเหล่ียม 2 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/0036 650                 ใชก้ารได้ ส านกัปลดั อปพร.

085-60-0501 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0502 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0503 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0504 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0505 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0506 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0507 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0508 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0509 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0510 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0511 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0512 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0513 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0514 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช
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085-60-0515 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0516 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0517 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0518 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0519 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0520 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0521 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0522 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0523 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0524 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0525 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0526 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0527 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0528 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0529 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0530 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0531 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช

085-60-0532 ถงัรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 8 ก.พ. 2560 ตกลงราคา 01/032 2,375              ใชก้ารได้ ส านกัปลดั สปสช
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