
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 สีกันสนิม 1,620.00          450.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านศักด์ิการค้า  ร้านศักด์ิการค้า เสนอราคาต่่าสุดและ 168/2564

ทินเนอร์ 180.00        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 ก.ย 64
2 ปากกาเขียนแผ่นใส สเด็ดเลอร์ ลบไม่ได้ 380.00            38.00          เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต่่าสุดและ 170/2564

F318-3 สีน้่าเงิน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 ก.ย 64
3 ถ่านพานาโซนิค สีด่า R6NT 4SL AA 184.00            11.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต่่าสุดและ 171/2564

ถ่านพานาโซนิค สีด่า RO3NT 2SL - 12.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 ก.ย 64
AAA

4 ขูดสี ท่าสีหลังคา 12,700.00        5,500.00     เฉพาะเจาะจง  อูสุ่รินทร์ การช่าง  อูสุ่รินทร์ การช่าง เสนอราคาต่่าสุดและ 172/2564
ปะผุ พ่นสีประตูหลัง L 3,000.00     ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 3 ก.ย 64
ถอดใส่กระจกหน้า เปล่ียนค้ิวขอบกระจก 2,000.00     
พ่นสีกันชนหลัง 1,500.00     
พ่นสีด่าบนหน้าปัด 700.00        

5 ค่าเนือ้แก๊ส LPG  15 กก. 750.00            375.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. ประเสริฐการไฟฟ้า  หจก. ประเสริฐการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุดและ 173/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ก.ย 64

6 เมาส์ USB 1,260.00          560.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านนิวคอม แอนด์ เซอร์วสิ  ร้านนิวคอม แอนด์ เซอร์วสิ เสนอราคาต่่าสุดและ 174/2564
USB HUP & port 700.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ก.ย 64

7 แฮนด้ีไดร์ฟ 120.00            120.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านนิวคอม แอนด์ เซอร์วสิ  ร้านนิวคอม แอนด์ เซอร์วสิ เสนอราคาต่่าสุดและ 174/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ก.ย 64

8 กระดาษโฟโต้ 120 แกรม 200.00            100.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านนิวคอม แอนด์ เซอร์วสิ  ร้านนิวคอม แอนด์ เซอร์วสิ เสนอราคาต่่าสุดและ 174.1/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ก.ย 64

9 กระดาษโฟโต้ 120 แกรม 200.00            100.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านนิวคอม แอนด์ เซอร์วสิ  ร้านนิวคอม แอนด์ เซอร์วสิ เสนอราคาต่่าสุดและ 174.1/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ก.ย 64

10 กระดาษโฟโต้ 120 แกรม 100.00            100.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านนิวคอม แอนด์ เซอร์วสิ  ร้านนิวคอม แอนด์ เซอร์วสิ เสนอราคาต่่าสุดและ 174.1/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ก.ย 64

11 กระดาษโฟโต้ 120 แกรม 200.00            100.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านนิวคอม แอนด์ เซอร์วสิ  ร้านนิวคอม แอนด์ เซอร์วสิ เสนอราคาต่่าสุดและ 174.1/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ก.ย 64
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12 ไดเออร์ ดีแม็ก 7,607.70          695.50 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระแอร์ ร้านวีระแอร์ เสนอราคาต่่าสุดและ 175/2564
F-11 น้่ายาล้างระบบ (1000 cc) 192.60        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 10 ก.ย 64
โอริงหัวลาย 48.15          
คอล์ยเยน็ดีแม็กคอมมอลเรจ 1,813.65     
มูเลยดี์แม็ก 1 ร่อง คอมมอลเรลครบ- 1,819.00     
ชุดใหญ่
ฟิตเตอร์กรองอากาศเคร่ืองปรับอากาศ 267.50        
รีเลยค์วบคุมแอร์+พัดลม 481.50        
น้่ามันคอมเพรสเซอร์ R -134 (50ML) 374.50
แวค็อัดน้่ายาแอร์ใหม่ R -134 ดูปองค์ 802.50        
น้่ามันเชือ้คอมเพรสเซอร์ 299.60
ค่าแรงในการซ่อม 428.00        

13 ท่อ PVC 8'' 2.5 8,103.00          2,180.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. ไชยมนตรีพาณิชย ์  หจก. ไชยมนตรีพาณิชย ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 177/2564
สามทางบาง 8'' 1,563.00     ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ก.ย 64

14 มอเตอร์ คอยเยน็ 6,377.20          2,514.50 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระแอร์ ร้านวีระแอร์ เสนอราคาต่่าสุดและ 176/2564
ล้างท่าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 941.60        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 14 ก.ย 64
เติมน้่ายาเคร่ืองปรับอากาศ 26.75
ค่าแรงในการเช็คซ่อมระบบเคร่ือง- 1,048.60     
ปรับอากาศ
แคปรัลมอเตอร์สตาร์ท 588.50        

15 มิเตอร์ไฟ ILY 15( 45) A 1,150.00 550.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมงคลการไฟฟ้า  ร้านมงคลการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุดและ 178/2564
หลอด LED 13 w 75.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 17 ก.ย 64

16 ท่อ PVC 6'' 5 922.00            922.00         หจก. ไชยมนตรีพาณิชย ์  หจก. ไชยมนตรีพาณิชย ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 179/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 17 ก.ย 64

17 ท่อ PVC 6'' 5 2,149.00          922.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. ไชยมนตรีพาณิชย ์  หจก. ไชยมนตรีพาณิชย ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 179/2564
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งอบาง 90 6'' 305.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 17 ก.ย 64
18 ท่อ PVC 6'' 5 1,906.00          922.00        เฉพาะเจาะจง  หจก. ไชยมนตรีพาณิชย ์  หจก. ไชยมนตรีพาณิชย ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 179/2564

บอล PVC 3/4'' 62.00          ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 17 ก.ย 64
19 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต่่าสุดและ  101/2564

 101/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 5 ต.ค 2564
20 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ  102/2564

102/2564 เสนอราคาต่่าสุดและ 5 ต.ค 2564
21 จ้างเหมาท่างาน (คนพิการ) 3,000.00          3,000.00     เฉพาะเจาะจง  นายอิบรอฮิม ดาโอะ  นายอิบรอฮิม ดาโอะ ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 151/2564

ตามสัญญาเลขที ่151/2564 เสนอราคาต่่าสุดและ 5 ต.ค 2564




