
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว 21,224.00        26.53          เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต้่าสุดและ 84.1/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 มี.ค 63
2 Flcroquinolone Group 1,700.00          1,700.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต้่าสุดและ 86/2563

 (ประเทศไทย) จ้ากัด  (ประเทศไทย) จ้ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 3 มี.ค 63
3 ค่าระวางน้าส่งวตัถุดิบสัตวน์้้า- 200.00            200.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท แพนไทยแอร์ จ้ากัด  บริษัท แพนไทยแอร์ จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 87/2563

โดยเคร่ืองบิน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 3 มี.ค 63
ค่าน้าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้้า- 200.00            100.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี เจะ๊โด  นายซัมรี เจะ๊โด เสนอราคาต้่าสุดและ 87/2563
จ้านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 3 มี.ค 63
ศพช.สตูล

ค่าน้าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้้า- 100.00
จ้านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง-

ศพช.สงขลา
4 ท่อฝากอัด 481.50            160.50 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเยน่ จก.  บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเยน่ จก. เสนอราคาต้่าสุดและ 88/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 3 มี.ค 63
5 พ่อแม่พันธุก์ุง้แชบ้วย 4,800.00          16.00 เฉพาะเจาะจง  นายวรกร มะแซ  นายวรกร มะแซ เสนอราคาต้่าสุดและ 89/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 3 มี.ค 63
6 เปล่ียนสีแสงไฟ แบล็ค พร้อมหลอดไฟ- 1,050.00          1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทการช่าง ร้านไทการช่าง เสนอราคาต้่าสุดและ 90/2563

และค่าแรง ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 มี.ค 63
7 ไม้ไผ่ 3 ม. 500.00            50.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา - นางสาวสุณิสา - เสนอราคาต้่าสุดและ 95/2563

อาแวปาโอะ อาแวปาโอะ ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 มี.ค 63
8 ปลาเหยือ่สด 33,000.00 22.00 เฉพาะเจาะจง นายยอืกบิลี มามุ นายยอืกบิลี มามุ เสนอราคาต้่าสุดและ 91/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 5 มี.ค 63
9 Accustart II Geltrack PCR - 17,976.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จก.  บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จก. เสนอราคาต้่าสุดและ 92/2563

supermix 500R Quanta ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 12 มี.ค 63
10 นอเพลียสกุง้กุลาด้า 25,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายสุพร ซ้ายเส้ง  นายสุพร ซ้ายเส้ง เสนอราคาต้่าสุดและ 93/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 12 มี.ค 63
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11 นอเพลียสกุง้กุลาด้า 13,000.00        6,500.00 เฉพาะเจาะจง  นฤมลฟาร์ม  นฤมลฟาร์ม เสนอราคาต้่าสุดและ 85/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 มี.ค 63

12 เนือ้ล้วนปลาหมึกยกัษ์ 945.00            105.00        เฉพาะเจาะจง  บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.  บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. เสนอราคาต้่าสุดและ 96/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 มี.ค 63

13 อาร์ทีเมีย 80% 15,500.00        15,500.00   เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 98/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 ม.ค 63

14 อาร์ทีเมีย 80% 15,500.00        15,500.00   เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 98/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 ม.ค 63

15 มูเลย ์หน้าเคร่ือง 4,550.00          3,620.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 103/2563
ฝาครอบหม้อน้้า 80.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 19 มี.ค 63
ค่าบริการ 850.00

16 แอมโมเนียซัลเฟต (50 กก./กส.) 17,660.00        720.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 100/2563
ปุย๋ 15-15-15 1,200.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 20 มี.ค 63
ฟอร์มาลีนชนิดน้้า 38% (450 ซีซี/ขวด) 90.00
สหร่ายสไปรูลิน่า (500 กรัม) 500.00        
MCF (อาหารเสริม) 2,050.00
พริบแพ็ค PL 150 1,250.00

17 อาหารปลากะพง NRD เบอร์ 5/8 - 4,660.00          980.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 100/2563
(3 กิโลกรัม/ถุง) ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 20 มี.ค 63
BU-N 1,050.00
BU-Z 1,650.00

18 สหร่ายสไปรูลิน่า (500 กรัม) 36,000.00        500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 101/2563
พริบแพ็ค เบอร์ 1 CAR (8 กระป๋อง/ลัง) 17,000.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 20 มี.ค 63
พริบแพ็ค เบอร์ 2 CD (8 กระป๋อง/ลัง) 17,000.00

19 หมึกถ่ายเอกสาร 4,494.00          4,494.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป-  บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป- เสนอราคาต้่าสุดและ 104/2563

 จ้ากัด  จ้ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 20 มี.ค 63
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20 สลับยาง 4 ล้อ พร้อมถ่วง 2 ล้อหน้า 2,527.34          402.32 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง-  บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง- เสนอราคาต้่าสุดและ 105/2563
เปล่ียนน้้ามันเคร่ือง, กรองเคร่ือง 251.45  จ้ากดั  จ้ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 20 มี.ค 63
ตรวจเช็ก และ/หรือ ปรับต้ังศูนยล้์อ 452.61
ไส้กรองน้้ามันเคร่ือง 214.00
ปล๊ักถ่ายน้้ามันเคร่ือง 62.06
ปะเก็นปล๊ักถ่ายน้้ามันเคร่ือง 21.40
น้้ามันเคร่ืองตรีเพชร SEMI 10 W-30- 937.32
C14 (6L)
น้้ามันเคร่ืองตรีเพชร SEMI 10 W-30- 156.22
C14 (1L)
น้้ายาเติมแบตเตอร่ีส่ีชมพู 29.96          

21 นอเพลียสกุง้กุลาด้า 10,000.00        5,000.00     เฉพาะเจาะจง  วาริช การประมง  วาริช การประมง เสนอราคาต้่าสุดและ 78/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24 มี.ค 63

22 น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว 13,038.00        21.73          เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต้่าสุดและ 106/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24 มี.ค 63

23 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 1/63 9,100.00          9,100.00     เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต้่าสุดและ  1/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 เม.ย 63

24 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 2/63 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวรอซีดะ สาแมง  นางสาวรอซีดะ สาแมง เสนอราคาต้่าสุดและ  2/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 เม.ย 63

25 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 3/63 6,600.00          6,600.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต้่าสุดและ  3/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 เม.ย 63

จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 4/63 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ สอกา  นายจรัญ สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  4/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 เม.ย 63

26 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 5/63 6,500.00          6,500.00     เฉพาะเจาะจง  อภินันท์ สอกา  อภินันท์ สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  5/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 เม.ย 63

27 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 6/63 7,400.00          7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุม่  นางวารุณี เขียวชอุม่ เสนอราคาต้่าสุดและ  6/2563
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ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 เม.ย 63
28 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 7/63 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต้่าสุดและ  7/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 เม.ย 63
29 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 8/63 7,600.00          7,600.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต้่าสุดและ  8/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 เม.ย 63
30 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที 9/63 6,800.00          6,800.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ เสนอราคาต้่าสุดและ  9/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 เม.ย 63
31 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต้่าสุดและ  10/2563

 10/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 เม.ย 63
32 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต้่าสุดและ  11/2563

 11/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 เม.ย 63




