
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 นอเพลียสกุง้แชบ้วย 28,600.00        2,200.00     เฉพาะเจาะจง  นายสุพร ซ้ายเส้ง  นายสุพร ซ้ายเส้ง เสนอราคาต่่าสุดและ 43/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 ธ.ค 62
2 สายพานร่อง A เบอร์ 51 180.00            90.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านอับดุลกอเดร์ เจ๊ะแต  ร้านอับดุลกอเดร์ เจ๊ะแต เสนอราคาต่่าสุดและ 45/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 ธ.ค 62
3 B- Lactem 2,000.00          2,000.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต่่าสุดและ 46/2563

 (ประเทศไทย) จ่ากัด  (ประเทศไทย) จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 ธ.ค 62
4 ค่าน่าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 100.00            100.00        เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี เจะ๊โด  นายซัมรี เจะ๊โด เสนอราคาต่่าสุดและ 46.1/2563

จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 ธ.ค 62
ศพช.สตูล

5 TONER HP CB310A/126A BLACK- 57,870.00        1,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณ อนิโฟเทค- บริษัท ทักษิณ อนิโฟเทค- เสนอราคาต่่าสุดและ 47/2563
FOR CP 1020 จ่ากดั จ่ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ธ.ค 62
TONER HP 85A/CE85A FOR- 2,390.00
LASERJET P1102/P1102W
TONER SAMSUNG D104S FOR- 2,300.00
ML-1660,SCX-3200
TONER BROTHER TN-1000 FOR- 1,190.00     
HL-1110/1210

6 ปลาเหยือ่สด 32,000.00        20.00 เฉพาะเจาะจง  นายยอืกิบลี มามุ  นายยอืกิบลี มามุ เสนอราคาต่่าสุดและ 49/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 9 ธ.ค 62

7 ค่าเนือ้แก๊ส LPG 15 กก. 1,260.00 420.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ประเสริฐการไฟฟ้า หจก. ประเสริฐการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุดและ 52/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 12 ธ.ค 62

8 พริบแพ็ค เบอร์ 1 176,690.00 2,125.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 50/2563
พริบแพ็ค เบอร์ 2 2,125.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ธ.ค 62
พริบแพ็ค PL150 1,250.00
พริบแพ็ค PL300 1,100.00
สตาร์เฟลค เบอร์ 1 2,400.00
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สตาร์เฟลค เบอร์ 2 2,400.00
โรโดมัยซิน 1,200.00
VIB (500 กรัม) 530.00
MCF (1 กิโลกรัม) 2,050.00
สไปรูลิน่าผง 500.00
ฟอร์มาลีน 650.00
ถุงแพ็คกุง้ (12x24) ไม่มีตรากรม 2,400.00

9 อาหารลูกปลา NRD 1/2 (1 กก/ถุง) 9,565.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 50/2563
อาหารลูกปลา NRD 5/8 (10 กก/ถุง) 950.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ธ.ค 62
อาหารลูกปลา NRD G8 (10 กก/ถุง) 3,400.00
อาหารปลากะพง TRF #2 1,350.00
อาหารปลากะพง TRF #3 1,350.00
อาหารปลากะพง TRF #5 1,285.00
อาหารปลากะพง TRF #6 1,250.00
ยาเหลือง (1 กก) 13,000.00
สวงิ No. 77T ขนาด 10 นิว้ (กลม) 600.00
ถุงกรองน้่าสักหลาด ยาว 80 ซม. 350.00
วติามิน E 400IU สูตรธรรมชาติ 1,000.00
อาหารปลาดีไลท์ No. 10 42 ชนิด- 1,600.00
เม็ดลอยน้่า (20 กก/ลัง)

อ๊อกซีเตตร้าซัยคลีน (1 กก.) 1,500.00
10 นอเพลียสกุง้แชบ้วย 13,200.00        2,200.00 เฉพาะเจาะจง  นายสุพร ซ้ายเส้ง  นายสุพร ซ้ายเส้ง เสนอราคาต่่าสุดและ 51/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ธ.ค 62
11 อาร์ทีเมียแช่แข็ง 12,400.00        62.00 เฉพาะเจาะจง  สุนทรี ฟาร์ม  สุนทรี ฟาร์ม เสนอราคาต่่าสุดและ 53/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ธ.ค 62
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12 แก้วดูกุง้ 32,440.00        1,080.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 54/2563
หัวทรายไต้หวนัละเอียด (24หัว/กล่อง) 720.00        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ธ.ค 62
สายอากาศ 4 ม.ม (2 กก.) 220.00        
สวงิ 14 นิว้ (30 T ) กลม 350.00        
สวงิ 20 นิว้ (120 T ) กลม 720.00        
สวงิ 16 นิว้ (18 T ) ส่ีเหล่ียม 730.00        
สวงิกุง้ P 20 นิว้ (10 T ) ส่ีเหล่ียม 500.00

13 ใบขัดกระดาษทราย 4 นิว้ 330.00            50.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านอับดุลกอเดร์ เจ๊ะแต  ร้านอับดุลกอเดร์ เจ๊ะแต เสนอราคาต่่าสุดและ 56/2563
กระดาษทรายแผ่นส่ีเหล่ียม 20.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 19 ธ.ค 62

14 อาร์ทีเมีย 80% USA 186,000.00      15,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 55/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 20 ธ.ค 62

15 น้่ามันเคร่ือง , กรองเคร่ือง 4,567.83          251.45 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง-  บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง- เสนอราคาต่่าสุดและ 57/2563
เปล่ียนพูลเลยเ์พลาข้อเหวีย่ง 4 J 352.03  จ่ากัด  จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24 ธ.ค 62
ไส้กรองน้่ามันเคร่ือง 128.40        
น๊อตถ่ายน้่ามันเคร่ือง 62.06
ปะเก็นแหวนรองน๊อตอ่างน้่ามันเคร่ือง 21.40
พูลเลยเ์พลาข้อเหวีย่ง 2,086.50
ซีลข้อเหวีย่งหน้า 117.70
น้่าเคร่ืองดีเซลตรีเพชร 15 w40 CH4- 706.20
(6L)

น้่ายาท่าความสะอาดเบรก 288.90
เปล่ียนซีลเพลาข้อเหวีย่งหน้า - 553.19
(แบบเฟืองไท)

16 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 1/63 9,100.00          9,100.00     เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต่่าสุดและ  1/2563
17 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 2/63 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ม.ค 63

6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวรอซีดะ สาแมง  นางสาวรอซีดะ สาแมง เสนอราคาต่่าสุดและ  2/2563
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18 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 3/63 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ม.ค 63
6,600.00          6,600.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต่่าสุดและ  3/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ม.ค 63
19 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 4/63 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ สอกา  นายจรัญ สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  4/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ม.ค 63
20 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 5/63 6,500.00          6,500.00     เฉพาะเจาะจง  อภินันท์ สอกา  อภินันท์ สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  5/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ม.ค 63
21 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 6/63 7,400.00          7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุม่  นางวารุณี เขียวชอุม่ เสนอราคาต่่าสุดและ  6/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ม.ค 63
22 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 7/63 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต่่าสุดและ  7/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ม.ค 63
23 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 8/63 7,600.00          7,600.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต่่าสุดและ  8/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ม.ค 63
24 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 9/63 6,800.00          6,800.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ เสนอราคาต่่าสุดและ  9/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ม.ค 63
25 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต่่าสุดและ  10/2563

 10/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ม.ค 63
26 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ  11/2563

 11/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ม.ค 63




