
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ตรวจเช็คยานพาหนะ 3,800.00       3,800.00      เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ ปนัอ่วม 3,800.00      นายอภชิาติ ปนัอ่วม ราคาต ่าสุด 5/11/2564

2 ซ่อมบ่ารุงเครื องปรับอากาศ 3,500.00       3,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นตากอลูมิเนียม 3,500.00      หจก.บา้นตากอลูมิเนียม ราคาต ่าสุด 8/11/2564

3 ซ่อมบ่ารุงเครื องปร้ินเตอร์ 1,200.00       1,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 1,200.00      หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต ่าสุด 11/11/2564

4 วสัดุงานธรุการ 3,820.00       3,820.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแก้ว สแตมป์แอนด์ปร้ินต้ิง 3,820.00      ร้านแก้ว สแตมป์แอนด์ปร้ินต้ิง ราคาต ่าสุด 12/11/2664

5 ปรุงปรุงร้านค้าสหกรณ์ 44,300.00     44,300.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมีเดียปร้ินท์ 44,300.00    ร้านมีเดียปร้ินท์ ราคาต ่าสุด 11/11/2564

6 ปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์ 20,200.00     20,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมีเดียปร้ินท์ 20,200.00    ร้านมีเดียปร้ินท์ ราคาต ่าสุด 12/11/2564

7 ไวนิลงานอนามัยโรงเรียน 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมีเดียวปร้ินท์ 300.00        ร้านมีเดียวปร้ินท์ ราคาต ่าสุด 17/11/2564

8 วสัดุงานอาคารสถานที 2,160.00       2,160.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นตากอลูมิเนียม 2,160.00      หจก.บา้นตากอลูมิเนียม ราคาต ่าสุด 18/11/2564

9 วสัดุงานอาคารสถานที 9,884.00       9,884.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นตากอลูมิเนียม 9,884.00      หจก.บา้นตากอลูมิเนียม ราคาต ่าสุด 19/11/2564

10 วสัดุใช้ในงานอนามัยโรงเรียน 1,850.00       1,850.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ 1,850.00      ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ ราคาต ่าสุด 17/11/2564

11 ธงชาติใช้ในงานอาคารสถานที 2,160.00       2,160.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ 2,160.00      ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ ราคาต ่าสุด 18/11/2564

12 วสัดุงานพสัดุ 11,244.00     11,244.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ 11,244.00    ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ ราคาต ่าสุด 19/11/2564

13 วสัดุงานอาคารสถานที 4,292.00       4,292.00      เฉพาะเจาะจง ร้านชลิดาพาณิช 4,292.00      ร้านชลิดาพาณิช ราคาต ่าสุด 23/11/2564

14 วสัดุงานอาคารสถานที 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านชลิดาพาณิช 3,000.00      ร้านชลิดาพาณิช ราคาต ่าสุด 24/11/2564

15 ซ่อมบ่ารุงเครื องปรับอากาศ 1,800.00       1,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรัชกรแอร์แอนด์เซอร์วสิ 1,800.00      ร้านรัชกรแอร์แอนด์เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด 22/11/2564

16 วสุัดงานอนามัยของโรงเรียน 1,250.00       1,250.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ 1,250.00      ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ ราคาต ่าสุด 23/11/2564

17 ไวนิลงานอนามัยโรงเรียน 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมีเดียปร้ินท์ 300.00        ร้านมีเดียปร้ินท์ ราคาต ่าสุด 24/11/2564
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รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

18 วสัดุอุปกรณ์ท่าความสะอาด 7,730.00       7,730.00      เฉพาะเจาะจง ร้านวนัไวท์ 7,730.00      ร้านวนัไวท์ ราคาต ่าสุด 25/11/2564

19 จ้างเหมาตัดแต่งกิ งไม้ 35,000.00     35,000.00    เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์นาคมา 35,000.00    นายประสิทธิ ์นาคมา ราคาต ่าสุด 10/11/2564

20 จ้างเหมาตัดแต่งกิ งไม้ 20,000.00     20,000.00    เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์นาคมา 20,000.00    นายประสิทธิ ์นาคมา ราคาต ่าสุด 19/11/2564

21 จ้างเหมาจัดสวนบริเวณหน้า รร. 84,690.00     84,690.00    เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์นาคมา 84,690.00    นายประสิทธิ ์นาคมา ราคาต ่าสุด 25/11/2564

22 เครื องวัดอุณหภูมิข้อมือ บันทึกใบหน้า 26,900.00     26,900.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 26,900.00    หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต ่าสุด 29/11/2564

23 วสัดุการต่อระบบ Internet 20,835.00     20,835.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 20,835.00    หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต ่าสุด 30/11/2564

24 จ้างเหมางานแบล็คโฮ 27,200.00     27,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 27,200.00    หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต ่าสุด 30/11/2564

25 วสัดุงานอาคารสถานที 10,704.00     10,704.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นตากอลูมิเนียม 10,704.00    หจก.บา้นตากอลูมิเนียม ราคาต ่าสุด 22/11/2564

26 วสัดุงานอาคารสถานที 5,136.00       5,136.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นตากอลูมิเนียม 5,136.00      หจก.บา้นตากอลูมิเนียม ราคาต ่าสุด 25/11/2564

27 วสัดุงานอาคารสถานที 850.00         850.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นตากอลูมิเนียม 850.00        หจก.บา้นตากอลูมิเนียม ราคาต ่าสุด 23/11/2564

28 วสัดุงานอาคารสถานที 990.00         990.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 990.00        หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต ่าสุด 24/11/2564

29 วสัดุงานอาคารสถานที 15,868.00     15,868.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 15,868.00    หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต ่าสุด 30/11/2564

30 วสัดุงานอาคารสถานที 850.00         850.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 850.00        หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต ่าสุด 27/11/2564

31 วสัดุงานแนะแนว 2,140.00       2,140.00      เฉพาะเจาะจง บ.เวป็ไซต์เซอร์วสิ 2,140.00      บ.เวป็ไซต์เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด 26/11/2564

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
โรงเรยีนบา้นตาก "ประชาวิทยาคาร"
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
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รายการจัดซ้ือ/จัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564 จ านวน 31 รายการ
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