
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 ผ้าปูพืน้ด า หนา 21,779.00     3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านจิบล้งโลหะภัณฑ์  ร้านจิบล้งโลหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุดและ 171/2562

ผ้าปูพืน้ใส หนา 3,500.00     ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 มิ.ย 62
เชือกใยยกัษ์ 6 มิล 210.00        
เชือกฝางเส้นแข็ง 50.00          

2 แบตเตอร่ีพานาโซนิค 100D31R - 3,477.50       3,477.50     เฉพาะเจาะจง  ร้านวรีะแอร์  ร้านวรีะแอร์ เสนอราคาต่ าสุดและ 173/2562
80 แอมป์ เต็ม ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 มิ.ย 62

3 ท่อฝากอัด 321.00          160.50 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเยน่ จก.  บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเยน่ จก. เสนอราคาต่ าสุดและ 174/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 มิ.ย 62

4 ถาดพลาสติก แพ็คลูกปู (สีน้ าเงิน) 6,000.00       6.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท วชิชัน่ จ ากัด  บริษัท วชิชัน่ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและ 175/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 10 มิ.ย 62

5 อาร์ทีเมีย 80% 18,600.00     15,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีนภัณฑ์ ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุดและ 176/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 10 มิ.ย 62

6 อาร์ทีเมีย 80% 31,000.00     15,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีนภัณฑ์ ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุดและ 176/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 10 มิ.ย 62

7 อาร์ทีเมีย 80% 18,600.00     15,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีนภัณฑ์ ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุดและ 176/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 10 มิ.ย 62

8 ค่าบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้า- 171.76          171.76        เฉพาะเจาะจง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสนอราคาต่ าสุดและ 177/2562
ขัดข้อง ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 11 มิ.ย 62

9 แก๊สโซฮอ,ล์ 95 21,236.00     27.49 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต่ าสุดและ 180/2562
ดีเซลหมุนเร็ว 26.23 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 19 มิ.ย 62

10 ท่อฝากอัด 165.50          165.50        เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเยน่ จก.  บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเยน่ จก. เสนอราคาต่ าสุดและ 182/2562
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ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 19 มิ.ย 62
11 พานดอกไม้ สีม่วง 12,684.00 750.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต่ าสุดและ 183/2562

พานพุม่ผ้า เงิน-ทอง เบอร์ 6 1,750.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 20 มิ.ย 62
กรวยขมา No.3 300.00
ธง สท.ขนาด 60x90 ซม. 50.00
ขาต้ังรูป-พวงมาลา 460.00
โต๊ะหมูบู่ชา 7 หมู่ 3,500.00
โฟม 1.5 นิว้ (1x20) 54.00          
ป้ายสัญลักษณ์ วปร. (พระราชพิธบีรม- 300.00        
ราชาภิเษก) 1 เมตร (ชนิดไม)้
ธง วปร. ขนาด 60x90 ซม. - 50.00          
(พระราชพิธบีรมราชาภิเษก)
สมุดลงนามถวายพระพร สีเงิน(ว ีเอส เค) 380.00
โฟม 1 นิว้ (1x30) 40.00
ฐานธงต้ังพืน้รูปดอกรัก สีขาว 380.00

12 B-lactem 4,280.00       2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปฏิบัติการกลาง- บริษัท ปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต่ าสุดและ 184/2562
Anthelmintic Drugs 2,140.00  (ประเทศไทย) จ ากัด  (ประเทศไทย) จ ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24 มิ.ย 62

13 ค่าระวางน าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้ า 234.00          234.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แพนไทยแอร์ จก. บริษัท แพนไทยแอร์ จก. เสนอราคาต่ าสุดและ 184.1/2562
โดยเคร่ืองบิน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 25 มิ.ย 62
ค่าน าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้ า ของ- 200.00          100.00        เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี เจ๊ะโด  นายซัมรี เจ๊ะโด เสนอราคาต่ าสุดและ 184.1/2562
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 25 มิ.ย 62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2562                                             แบบสขร.1

ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังปัตตานี
วนัที.่....25...เดอืน.......มิถุนายน.........พ.ศ.....2562...(1).มาตรา 9........

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

ชายฝ่ังปัตตานี ถึงศูนยว์จิัยและพัฒนา-

ประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

ค่าน าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้ า ของ- 100.00
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

ชายฝ่ังปัตตานี ถึงศูนยว์จิัยและพัฒนา-

ประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
14 แบตNX 120 R ยวัซ่า 3,188.60       3,188.60     เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะแอร์ ร้านวรีะแอร์ เสนอราคาต่ าสุดและ 184.2/2562

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 25 มิ.ย 62
15 ไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์- 435.00          435.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวาย อาร์ต ร้านวาย อาร์ต เสนอราคาต่ าสุดและ 184.3/2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว - ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 25 มิ.ย 62
รัชกาลที ่10 ขนาด 220x110 cm 

16 ผ้าผูกประดับสีขาว 4,000.00 25.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิพิธ ร้านพิพิธ เสนอราคาต่ าสุดและ 184.4/2562
ผ้าผูกประดับสีเหลือง 25.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 มิ.ย 62

17 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดินันท์  แวสมาแอ นายอดินันท์  แวสมาแอ เสนอราคาต่ าสุดและ 126/2562
126/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 31 พ.ค 62

18 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 6,500.00       6,500.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวรอซีดะ  สาแมง  นางสาวรอซีดะ  สาแมง เสนอราคาต่ าสุดและ  127/2562
127/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 31 พ.ค 62

19 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 6,500.00       6,500.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮน ี เซ็นอาลามนี  นางสาวยาไฮน ี เซ็นอาลามนี เสนอราคาต่ าสุดและ 128/2562
128/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 มิ.ย 62

20 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 10,000.00     10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ  สอกา  นายจรัญ  สอกา เสนอราคาต่ าสุดและ  129/2562
 129/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 25 มิ.ย 62

21 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 6,500.00       6,500.00     เฉพาะเจาะจง  นายอภินันท์  สอกา  นายอภินันท์  สอกา เสนอราคาต่ าสุดและ  130/2562
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130/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 มิ.ย 62
22 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 7,300.00       7,300.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี  เขียวชอุม่  นางวารุณี  เขียวชอุม่ เสนอราคาต่ าสุดและ  131/2562

131/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 มิ.ย 62
23 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 6,500.00       6,500.00     เฉพาะเจาะจง นางบุญนาค  จันทร์ดี นางบุญนาค  จันทร์ดี เสนอราคาต่ าสุดและ  132/2562

132/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 มิ.ย 62
24 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ เสนอราคาต่ าสุดและ  133/2562

133/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 มิ.ย 62
25 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง  นางรอซียะ๊  ดือราโอะ  นางรอซียะ๊  ดือราโอะ เสนอราคาต่ าสุดและ  134/2562

134/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 มิ.ย 62
26 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่- 12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง นส.มาฟูเสาะ  ขาเดร์ นส.มาฟูเสาะ  ขาเดร์ เสนอราคาต่ าสุดและ  135/2562

135/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 มิ.ย 62
27 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่- 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด เสนอราคาต่ าสุดและ  136/2562

136/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 มิ.ย 62




