
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 หอยหวาน 4,500.00      450.00        เฉพาะเจาะจง  นายอาย ุ หะยยีโูซะ  นายอาย ุ หะยยีโูซะ เสนอราคาต่่าสุดและ 240/2562

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 ก.ย 62
2 น้่าด่ืม ปริมาตร 20 ลิตร/ถัง 108.00         12.00          เฉพาะเจาะจง  นายมะรอว ี เจ๊ะอูมา  นายมะรอว ี เจ๊ะอูมา เสนอราคาต่่าสุดและ 240.1/2562

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 ก.ย 62
3 ไทม์เมอร์ฟูจิ 220V+ร็อกเกต 4,750.80      995.10 เฉพาะเจาะจง  ร้ านสามารถเอ็นจิเนิย่ร่ิง  ร้ านสามารถเอ็นจิเนิย่ร่ิง เสนอราคาต่่าสุดและ 241/2562

ไพล็อตแลมป์ เหลือง LED 74.79 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 ก.ย 62
ไพล็อตแลมป์ แดง LED 74.79
ไพล็อตแลมป์ เขียว LED 74.79
หางปลาแฉกแดง 2.14
หางปลาแฉกน้่าเงิน 2.14
เคเบิล้ไทร์ 8 นิว้ 85.60
หัวเจาะโฮลซอร์ 22 มิล 321.00
ตู้กันฝน #2 406.60
ตู้กันฝน #3 481.50
ค่าระวางน่าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้่า 200.00         200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แพนไทยแอร์ จก. บริษัท แพนไทยแอร์ จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 244/2562
โดยเคร่ืองบิน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 ก.ย 62

4 น้่ามันเบนซิน 16,050.00    27.79 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต่่าสุดและ 242/2562
น้่ามันดีเซล 26.23 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 ก.ย 62

5 อ๊อกซีเตตร้าซัยคลีน (1 กก./กป.) 9,020.00      1,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีนภัณฑ์ ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 243/2562
ถุงกรองน้่าผ้าสักหลาด ยาว 80 ซม. 350.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 5 ก.ย 62
สายอากาศ 4 มม. (2 กก./ม้วน) 220.00
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หัวทรายไต้หวนั (24หัว/กล่อง) 700.00
สายยางใส ขนาด 1'' (25 กก.) 2,400.00

6 ซ่อมตรวจเช็คเมนบอร์ด 550.00         550.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก.  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 245/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 9 ก.ย 62

7 แบร่ิง 6208 LLB 1,508.70      406.60 เฉพาะเจาะจง  ร้ านสามารถเอ็นจิเนิย่ร่ิง  ร้ านสามารถเอ็นจิเนิย่ร่ิง เสนอราคาต่่าสุดและ 246/2562
ใบพัด 8'' 267.50        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 9 ก.ย 62
กลึงรูใบพัด 107.00        
ค่าแรงซ่อมมอเตอร์ 321.00        

8 ปลาเหยือ่สด 60,000.00    20.00          เฉพาะเจาะจง  นายยอืกิบลี  มามุ  นายยอืกิบลี  มามุ เสนอราคาต่่าสุดและ 224/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ก.ย 62

9 TONER SAMSUNG D104S FOR- 4,600.00      2,300.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก.  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 247/2562
ML-1660,SCX-3200 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 16 ก.ย 62

10 กาวซิลิโคน ทากันร่ัว 2,040.00      140.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านศักด์ิการค้า  ร้านศักด์ิการค้า เสนอราคาต่่าสุดและ 248/2562
แปรงทาสี 4 นิว้ 50.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 16 ก.ย 62
แปรงลูกกล้ิง 4 นิว้ 60.00

11 กาวซิลิโคน ทากันร่ัว 1,200.00      140.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านศักด์ิการค้า  ร้านศักด์ิการค้า เสนอราคาต่่าสุดและ 248/2562
แปรงทาสี 4 นิว้ 50.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 16 ก.ย 62
แปรงลูกกล้ิง 4 นิว้ 60.00

12 เช็ควาล์วล้ินทองเหลือง ขนาด 4 นิว้ 1,997.00      1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีนภัณฑ์ ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 249/2562
ข้อต่อตรง ขนาด 3 นิว้ 71.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 16 ก.ย 62
ข้องอ ขนาด 3 นิว้ 113.00
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13 เช็ควาล์วล้ินทองเหลือง ขนาด 4 นิว้ 2,226.00      1,700.00
ข้อต่อตรง ขนาด 3 นิว้ 71.00
ข้องอ ขนาด 3 นิว้ 113.00
ข้อต่อสามทาง (100 ตัว/ ถุง) 200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมีนภัณฑ์ ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 249/2562

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 16 ก.ย 62
14 ใบมีดตัดหญ้า 16'' 8,708.00      520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิบล้งโลหะภัณฑ์ ร้านจิบล้งโลหะภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 250/2562

เข็มขัดรัดท่อ 1.5'' 27.00          ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 ก.ย 62
เข็มขัดรัดท่อ 2'' 33.00
เชือกใยยกัษ์ 8 มิล 210.00        
น้่ามันจารบี 5 กิโลกรัม 780.00

15 Tip 1000ul blue long tips 1,177.00 588.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- เสนอราคาต่่าสุดและ 251/2562
(1000ชิน้/แพ็ค) Kirgen จ่ากัด จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 ก.ย 62

16 เพลากลาง T/T HERO 5,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปฎิภาณอะไหล่ยนต์ ร้านปฎิภาณอะไหล่ยนต์ เสนอราคาต่่าสุดและ 252/2562
ค่าแรง ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 ก.ย 62

17 ยางเพลากลาง 1,680.00 980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปฎิภาณอะไหล่ยนต์ ร้านปฎิภาณอะไหล่ยนต์ เสนอราคาต่่าสุดและ 252/2562
ขาจับยางเพลากลาง 350.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 ก.ย 62

18 ลูฏปืนล้อหลังนอก 1,680.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปฎิภาณอะไหล่ยนต์ ร้านปฎิภาณอะไหล่ยนต์ เสนอราคาต่่าสุดและ 252/2562
ลูฏปืนล้อหลังใน 420.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 ก.ย 62

19 ผ้าเบรคหน้า 1,320.00 470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปฎิภาณอะไหล่ยนต์ ร้านปฎิภาณอะไหล่ยนต์ เสนอราคาต่่าสุดและ 252/2562
ก้ามเบรคหลัง 850.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 ก.ย 62

20 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง  นางสาวรอซีดะ  สาแมง  นางสาวรอซีดะ  สาแมง เสนอราคาต่่าสุดและ  127/2562
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127/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ก.ย 62

21 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 6,500.00      6,500.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮน ี เซ็นอาลามนี  นางสาวยาไฮน ี เซ็นอาลามนี เสนอราคาต่่าสุดและ 128/2562

128/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ก.ย 62

22 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ  สอกา  นายจรัญ  สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  129/2562

 129/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ก.ย 62

23 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง  นายอภินันท์  สอกา  นายอภินันท์  สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  130/2562

130/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ก.ย 62
24 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 7,300.00      7,300.00      เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี  เขียวชอุม่  นางวารุณี  เขียวชอุม่ เสนอราคาต่่าสุดและ  131/2562

131/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ก.ย 62
25 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง นางบุญนาค  จันทร์ดี นางบุญนาค  จันทร์ดี เสนอราคาต่่าสุดและ  132/2562

132/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ก.ย 62
26 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ เสนอราคาต่่าสุดและ  133/2562

133/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ก.ย 62
27 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง  นางรอซียะ๊  ดือราโอะ  นางรอซียะ๊  ดือราโอะ เสนอราคาต่่าสุดและ  134/2562

134/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ก.ย 62
28 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่- 12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง นส.มาฟูเสาะ  ขาเดร์ นส.มาฟูเสาะ  ขาเดร์ เสนอราคาต่่าสุดและ  135/2562

135/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ก.ย 62
29 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่- 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ  136/2562

136/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ก.ย 62




