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1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม- 5,500.00     110.00        เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต่่าสุดและ 213/2562

500 แผ่น (Idea MAX) ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ส.ค 62
2 ค่าเนือ้แก๊ส LPG 15 กก. 1,260.00     420.00        เฉพาะเจาะจง  ประเสริฐการไฟฟ้า  ประเสริฐการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุดและ 214/2562

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ส.ค 62
3 กาวซิลิโคน 4,760.00     550.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านศักด์ิการค้า  ร้านศักด์ิการค้า เสนอราคาต่่าสุดและ 215/2562

กาวซิลิโคน ถังใหญ่ 2,400.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ส.ค 62
แปรง ทาสี 3'' 30.00
แปรง ทาสี 4'' 50.00

4 สวทิซ์ PANA 20,655.00   35.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมงคลการไฟฟ้า  ร้านมงคลการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุดและ 216/2562
ปล๊ัก PANA 35.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 ส.ค 62
เทป 3 M 250.00
สวทิซ์ Btcino 35.00
ปล๊ัก Btcino 35.00
ไฟแลมป์แอมป์ สีแดง 90.00
คีมตัดสายด้ามเหลือง 360.00
เกลียวปล่อย 7x1'' 30.00
ไฟฉายคาดหัว รุ่นด่าน้่า 450.00
ลูกฟิวส์กระเบือ้ง 20A 150.00
หลอด LED 27 14w 95.00

หลอด LED 27 40w 310.00
โคมเซ็ท LED ยาว 18 w 195.00
แผง PVC 8''x10 105.00
แผง มิเตอร์ 20''x60 170.00
สเปรยก์ันชืน้ 175.00
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5 คอนเทค มิตซู SX 220 คอยล์ 220 V 14,030.00   13,080.00 เฉพาะเจาะจง  ร้ านสามารถเอ็นจิเนิย่ร่ิง  ร้ านสามารถเอ็นจิเนิย่ร่ิง เสนอราคาต่่าสุดและ 217/2562
มิเตอร์ AP 950.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 5 ส.ค 62

6 สายยาง ตัวหนอนขนาด 1.5 นิว้ - 60,380.00   1,900.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 218/2562
ยาว 20 ม. ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ส.ค 62
สายยาง ตัวหนอนขนาด 2 นิว้ - 3,100.00     
ยาว 24 ม.
ถุงแพ็คกุง้ ขนาด 14''x24'' (30 กก.) 2,400.00     
ถุงแพ็คปลา ขนาด 16''x26'' (30 กก.) 2,400.00
ถุงแพ็คปลา ขนาด 20''x30'' (30 กก.) 2,400.00
ถุงแพ็คกุง้ ตรากรมประมง 14''x24'' 2,850.00
ถุงแพ็คปลาตราประมง 16''x20'' 2,850.00
ยางแพ็คกุง้ (500 กรัม) 90.00
อ๊อกซีเตรต้าซัยคลีน (1 กก.) 1,550.00
กะละมัง เส้นผ่าศูนยก์ลาง 45 ซม. 50.00
ตะกร้า ขนาด 3x9'' 30.00          

7 ไวนิล พระฉายาลักษณ์ สมเด็จ- 759.00        532.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านวาย อาร์ต  ร้านวาย อาร์ต เสนอราคาต่่าสุดและ 219/2562
พระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ 220x110 cm ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ส.ค 62
โฟมบอร์ด พระฉายาลักษณ์- 227.00
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ 50x65 cm

8 ผ้าผูกประดับสีฟ้า 4,880.00     30.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านพิพิธ  ร้านพิพิธ เสนอราคาต่่าสุดและ 220/2562
พานพุม่ดอกไม้สีฟ้า 1,580.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ส.ค 62

9 ถ่านพานาโซนิค สีเขียว 2 AA 420.00        7.00            เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต่่าสุดและ 221/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ส.ค 62

10 น้่ามันดีเซล 15,858.00   26.43          เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต่่าสุดและ 221.1/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 ส.ค 62
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11 ธง สก. ขนาด 60x90 ซม. (หลากสี) 300.00        50.00          เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต่่าสุดและ 222.1/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 ส.ค 62

12 อุปกรณ์แปลงระบบไฟ 30,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทลลิเจนท์ - บริษัท อินเทลลิเจนท์ - เสนอราคาต่่าสุดและ 222/2562
อุปกรณ์ในการยา้ยระบบ 17,000.00 เน็ตเวร์ิค จ่ากัด เน็ตเวร์ิค จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 9 ส.ค 62
ค่าแรงติดต้ังระบบ 10,000.00

13 ปลาเหยือ่สด 60,000.00 20.00 เฉพาะเจาะจง นายยอืกิบลี  มามุ นายยอืกิบลี  มามุ เสนอราคาต่่าสุดและ 224/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 62

14 เช็คปัม๊ม 4TA1 22,833.80 1,712.00 เฉพาะเจาะจง  ศักด์ิศรีการช่าง  ศักด์ิศรีการช่าง เสนอราคาต่่าสุดและ 223/2562
เช็คหัวฉีด 160.50 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 14 ส.ค 62
เฮดโรเตอร์-ลูกปัม๊ 6,206.00
หัวฉีด 1,832.50
ฟิตปัม๊ 1,337.50
แกนคันเร่ง 513.60
ปะเก็นชุด 620.60
ซีลเพลา 128.40
เพลาปัม๊ 1,337.50
แหวนรองหน้าหัวฉีด 42.80
ค่าแรงถอดใส่ปัม๊หัวฉีด 2,675.00

15 Cephalosporin gr. 3,700.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการ- บริษัท ห้องปฏิบัติการ- เสนอราคาต่่าสุดและ 226/2562
Floroquinolone Group 1,700.00 กลาง(ประเทศไทย)จ่ากดั กลาง(ประเทศไทย)จ่ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 14 ส.ค 62
แก้ไขท่อน้่าทิง้+พร้อมอุปกรณ์- 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระแอร์ ร้านวีระแอร์ เสนอราคาต่่าสุดและ 228/2562
เคร่ืองปรับอากาศ ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 14 ส.ค 62
DNAZOL REAGENT, 100 ML 24,400.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบิไทย จ่ากดั บริษัท กบิไทย จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุดและ 227/2562

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 15 ส.ค 62
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16 กระดาษถ่ายเอกสาร F4 70 แกรม- 5,709.00 160.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต่่าสุดและ 229/2562
500 แผ่น (ตรานก) ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 16 ส.ค 62
ทีย่งิกระดาษ 450.00
โฟม 1 นิว้ 40.00
กระดานไวน์บอร์ดธรรมดา ToTo- 300.00
ขนาด 60x80 ซม.

ธง วปร. ขนาด 60x90 ซม.- 50.00
(รัชกาลที ่10)

ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ 130x245ซม. 160.00
หนา 3 ม.ม คละสี

ปากกาลบค่าผิดเพนเทล ZL72-W- 50.00
(4.2 ม.ล)

แผ่นยางรองตัด AROMA ขนาด- 440.00
450x600 ม.ม. (A2)

บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของราชการ- 75.00
ปกเคลือบ

ลวดเยบ็กระดาษ เบอร์ 10 MAX- 8.00
(ขนาด 1x24)

ลวดเยบ็กระดาษ เบอร์ T3-10 MM 35.00
ลวดเสียบกระดาษชนิดกลม เบอร์ 1 8.00
ฟิวเจอร์บอร์ดฉลุลาย 65x120 ซม.- 100.00
ลายดอกไม้ประยกุต์ (คละสี)

กรรไกรตราช้าง 8.5 นิว้ OFE-0485 50.00
ตรายางวนัที ่เลขไทย No.NM-222 45.00
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17 ค่าซ่อมเคร่ือง Auto Clave, TOMY- 2,500.00 เฉพาะเจาะจง  ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์-  ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์- เสนอราคาต่่าสุดและ 231/2562
เลขครุภัณฑ์ 04-023-00036-00-  มหาวทิยลัยสงขลานครินทร์  มหาวทิยลัยสงขลานครินทร์ ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 19 ส.ค 62

รายละเอียดการซ่อม

 ซ่อมวาวล์เพรสเซอร์ 1,500.00
 ค่าบริการ 1,000.00

18 เคร่ืองพิมพ์ Laserjet ยีห่้อ Samsung- 1,400.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก.  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 232/2562
รุ่น ML-1860 หมายเลขครุภัณฑ์- ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 19 ส.ค 62
04-001-00430-01
 ซ่อมมอเตอร์โหลดและซ่อมเปล่ียน- 800.00
ลูกบิดโหลด

เคร่ืองพิมพ์ ยีห่้อ HEWTLETTPACKARD

รุ่น Laserjet 1100 หมายเลข-

ครุภัณฑ์ 01-031-00946-00

 ซ่อมเปล่ียนลูกบิดโหลดกระดาษ 600.00
19 Accustart II GelTrack PCR - 53,928.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไบโอแล็บ เทรดด้ิง- บริษัทไบโอแล็บ เทรดด้ิง- เสนอราคาต่่าสุดและ 230/2562

SuperMix 500 reaction จ่ากดั จ่ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 20 ส.ค 62
20 มอเตอร์พัดลม 12V 5000 รอบ 11,737.90 1,337.50 เฉพาะเจาะจง  ร้านวรีะแอร์  ร้านวรีะแอร์ เสนอราคาต่่าสุดและ 233/2562

น้่ามันฟรีปัม๊ 481.50 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 21 ส.ค 62
คอยเยน็ตู้ฝ่ัง 432 1,926.00
วาล์วหัวฉีดน้่ายาแอร์ Fuji 631.30
ไดเออร์กรองน้่ายา 481.50
F-11 น้่ายาล้างระบบแอร์ขวดใหญ่ 192.60        
น้่ามันคอมเบอร์ R-134 374.50
ติดต้ัง สายน้่ายาแอร์ 1/2 R-134 535.00        
ติดต้ัง สายใหญ่ บริสโตน R-134 5/8 588.50
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แวค็อัดน้่ายาแอร์ใหม่R-134ดูปองค์ 802.50        
น้่ามันคอมเพรสเซอร์หัวเชือ้คอม 299.60
ค่าแรงในการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ- 941.60        
220000 บีทียู
พ่วงมาลัย TFR แท้ 2,760.60

21 ผ้าผูกประดับสีขาว 1,764.00 28.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านพิพิธ  ร้านพิพิธ เสนอราคาต่่าสุดและ 234/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 21 ส.ค 62

22 Organochlorine Group 13,375.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการ- บริษัท ห้องปฏิบัติการ- เสนอราคาต่่าสุดและ 235/2562
Pyretlhroid Group 3,210.00 กลาง(ประเทศไทย)จ่ากดั กลาง(ประเทศไทย)จ่ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ส.ค 62
Carbarmate Group 3,745.00
Organophsphate Group 3,210.00

23 ปัม๊ AC เคร่ือง JD 6068 VC 40,831.20 10,165.00 เฉพาะเจาะจง  ร้ านสามารถเอ็นจิเนิย่ร่ิง  ร้ านสามารถเอ็นจิเนิย่ร่ิง เสนอราคาต่่าสุดและ 237/2562
กรองน้่ามันเคร่ือง 2,461.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 27 ส.ค 62
กรองน้่ามันโซล่า 2,247.00
AVR '' MARATRON '' SE 350 13,375.00
BATTERY AUTO CHAR GER- 5,885.00
LBC 1206 B'' 12V 6A
น้่ามันเคร่ืองดีเซล Bcp TD-1 #20w- 1,476.60
50w
ค่าแรงงาน 3,745.00

24 แบตเตอร่ี N.150 AH ยวัซ่า 10,800.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหการไฟฟ้า ร้านสหการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุดและ 237/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 ส.ค 62

25 ไทม์เมอร์ฟูจิ 909.50 909.50 เฉพาะเจาะจง  ร้ านสามารถเอ็นจิเนิย่ร่ิง  ร้ านสามารถเอ็นจิเนิย่ร่ิง เสนอราคาต่่าสุดและ 239/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 29 ส.ค 62

26 น้่ามันเคร่ือง Mobil 15w40 19,150.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ่ากัด บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 238/2562
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กรองน้่ามันเคร่ือง 180.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ส.ค 62
ลูกหมากปีกนกบน-R 950.00
ลูกยางหูแหนบหลัง 400.00
ซ่อมกระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์ 4,500.00

น้่ามันเพาเวอร์ 250.00

โอร่ิงเพาเวอร์ 50.00

โอร่ิงปัม๊โซล่า 80.00

เพลาขับหน้า (ทัง้ส้ิน) 7,500.00

แป๊บท้ายไดร์ชาร์ท (ยาง) 290.00

เหล็กรัด 100.00

โอร่ิงข้างกรองน้่ามันเคร่ือง 50.00

ซิลล้อเหวีย่งหน้า 280.00

โอร่ิงหน้าเคร่ือง 120.00

ต้ังศูนยล้์อ 400.00

ค่าบริการ 2,800.00

27 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวรอซีดะ  สาแมง  นางสาวรอซีดะ  สาแมง เสนอราคาต่่าสุดและ  127/2562

127/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ส.ค 62

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

128/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ส.ค 62

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

 129/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ส.ค 62

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



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

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

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2562                                             แบบสขร.1

ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังปัตตานี
วนัที.่....27...เดอืน.......สิงหาคม.........พ.ศ.....2562...(1).มาตรา 9........

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

130/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ส.ค 62
31 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 7,300.00     7,300.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี  เขียวชอุม่  นางวารุณี  เขียวชอุม่ เสนอราคาต่่าสุดและ  131/2562

131/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ส.ค 62
32 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง นางบุญนาค  จันทร์ดี นางบุญนาค  จันทร์ดี เสนอราคาต่่าสุดและ  132/2562

132/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ส.ค 62
33 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ เสนอราคาต่่าสุดและ  133/2562

133/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ส.ค 62
34 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง  นางรอซียะ๊  ดือราโอะ  นางรอซียะ๊  ดือราโอะ เสนอราคาต่่าสุดและ  134/2562

134/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ส.ค 62
35 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่- 12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง นส.มาฟูเสาะ  ขาเดร์ นส.มาฟูเสาะ  ขาเดร์ เสนอราคาต่่าสุดและ  135/2562

135/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ส.ค 62
36 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่- 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ  136/2562

136/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ส.ค 62




