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ในการซื้อหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 ท่อฝากอัด 160.50             160.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จก.  บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จก. เสนอราคาต่่าสุดและ  12/2563

ไม่เกินราคาท้องตลาด 24 ต.ค 62
2 น้่ากลั่น 240.00             10.00          เฉพาะเจาะจง หจก. ส.กมลวัฒนา  หจก. ส.กมลวัฒนา เสนอราคาต่่าสุดและ 13/2563

ไม่เกินราคาท้องตลาด 24 ต.ค 62
3 ยางใน 225-17 150.00             80.00เฉพาะเจาะจง ร้านแรลลี่  ร้านแรลลี่ เสนอราคาต่่าสุดและ 26/2563

ยางใน 250-17 80.00 ไม่เกินราคาท้องตลาด 24 ต.ค 62
4 เปลี่ยนน้่ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ 4,098.21          165.95เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง-  บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง- เสนอราคาต่่าสุดและ 14/2563

เปลี่ยนน้่ามันเฟืองท้าย 100.58  จ่ากัด  จ่ากัด ไม่เกินราคาท้องตลาด 29 ต.ค 62
เปลี่ยนน้่ามันเครื่อง 150.87
เปลี่ยนน้่ามันเกียร์ 100.58
เปลี่ยนน้่ามันเบรก 201.16
เปลี่ยนน้่าหล่อเย็นเครื่องยนต์ 402.32
เปลี่ยนหลอดไฟเบรก และ/หรือ ไฟหรี่ 100.58
หลอดไฟ 12V 21/5W 26.75
ประเก็นแหวนรองน๊อตเติมน้่ามัน- 21.40
เฟืองท้าย
ประเก็นแหวนตัวเติมน้่ามันเกียร์ 32.10

ประเก็นแหวนรองน๊อตอ่างน้่ามันเครื่อง 21.40
ปลั๊กถ่ายน้่าหม้อน้่า 21.40
น๊อตถ่ายน้่ามันเครื่อง 62.06

น้่าหล่อเย็นเครื่องยนต์ 3 ลิตร 486.85
ไส้กรองอากาศ 321.00
ประเก็นแหวนรองน๊อตตัวถ่าย 21.40
น้่ามันเครื่องตรีเพชร SEMI 10W-30 937.32
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น้่ามันเครื่องตรีเพชร DOT -3 0.5L 107.00
น้่ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ตรีเพชร 203.30
น้่ามันเครื่องดีเซลตรีเพชร 15W40 353.10
น้่ามันเฟืองท้ายตรีเพชร 85W-140 261.08        

5 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 1/63 9,100.00          9,100.00     เฉพาะเจาะจง นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต่่าสุดและ  1/2563
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 2/63 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 62

6 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวรอซีดะ สาแมง  นางสาวรอซีดะ สาแมง เสนอราคาต่่าสุดและ  2/2563
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 3/63 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 62

7 6,600.00          6,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต่่าสุดและ  3/2563
ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 62

8 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 4/63 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายจรัญ สอกา  นายจรัญ สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  4/2563
ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 62

9 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 5/63 6,500.00          6,500.00     เฉพาะเจาะจง อภินันท์ สอกา  อภินันท์ สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  5/2563
ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 62

10 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 6/63 7,400.00          7,400.00     เฉพาะเจาะจง นางวารุณี เขียวชอุ่ม  นางวารุณี เขียวชอุ่ม เสนอราคาต่่าสุดและ  6/2563
ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 62

11 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 7/63 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต่่าสุดและ  7/2563
ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 62

12 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 8/63 7,600.00          7,600.00     เฉพาะเจาะจง นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต่่าสุดและ  8/2563
ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 62

13 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 9/63 6,800.00          6,800.00     เฉพาะเจาะจง นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ เสนอราคาต่่าสุดและ  9/2563
ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 62

14 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต่่าสุดและ  10/2563
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 10/2563 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 62
15 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ  11/2563

 11/2563 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 62
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