
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 น้้าด่ืม 20 ลิตร/ถัง 876.00            12.00          เฉพาะเจาะจง  นายมะรอวี เจะอูมา  นายมะรอวี เจะอูมา เสนอราคาต้่าสุดและ 120/2563

ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 1 เม.ย 63
2 อาหารพอ่แม่พนัธุ์ INVE (10 กก.) 9,540.00         7,900.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภณัฑ์  ร้านมีนภณัฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 119/2563

หัวทราย ขนาด 2 นิ้ว (50 หัว/ถุง) 600.00        ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 3 เม.ย 63
สายอากาศ ขนาด 4 ม.ม (2 กก.) 220.00        

3 อาหารปลากะพง TRF เบอร์ 3 - 62,800.00       1,320.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภณัฑ์  ร้านมีนภณัฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 119/2563
(20 กิโลกรัม) ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 3 เม.ย 63
อาหารปลากะพง TRF เบอร์ 5 - 1,285.00
(20 กระสอบ)
อาหารปลากะพง TRF เบอร์ 6 - 1,250.00
(20 กระสอบ)
อาหารปลากะพง TRF เบอร์ 8 - 1,200.00
(20 กระสอบ)

4 ข้อลดสเตนเลส 4 นิ้ว ลด 3.5 1,520.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง  โรงกลึงปัตตานีการช่าง  โรงกลึงปัตตานีการช่าง เสนอราคาต้่าสุดและ 123/2563
สกรูสเตนเลส 0.5 นิ้ว x 2 นิ้ว 80.00 ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 3 เม.ย 63

5 ปั๊มน้้าอัตโนมัติ มิตซู EP 155 7,700.00         7,700.00     เฉพาะเจาะจง  สามารถเอ็นจิเนียร่ิง  สามารถเอ็นจิเนียร่ิง เสนอราคาต้่าสุดและ 121/2563
ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 9 เม.ย 63

6 แหนบหลัง 52,890.00       6,690.00 เฉพาะเจาะจง  ปฏภิาณอะไหล่ยนต์  ปฏภิาณอะไหล่ยนต์ เสนอราคาต้่าสุดและ 122/2563
แหนบหลังช่วย 4,055.00 ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 9 เม.ย 63
เส้ือเพลาท้าย 16,000.00
สลักหูแหนบหลัง-ตัวหน้า 350.00
สันเหรกหลัง 10 นิ้ว 280.00
จารบี 1 กิโลกรัม 200.00
แปบเบรค 1.80 M 280.00
แปบเบรค 100 M 180.00
กระบอกเบรค 550.00
โช๊คอัพหลัง 3,800.00     
หน้าแปลนรับแหนบ 180.00        
สายอ่อนเบรคหลัง 380.00        
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กิ๊บล็อคสายอ่อนเบรค 50.00          
ข้อต่อตรง 100.00        
น้้ามันเฟอืงท้าย GL5 550.00
น้้ามันเบรค 1 ลิตร 200.00
ผ้าเบรคหลัง (2 แผ่น) 600.00
ค่าแรง 6,000.00

7 ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาครุภณัฑ์- 13,630.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทกัษณิ อนิโฟเทค- บริษทั ทกัษณิ อนิโฟเทค- เสนอราคาต้่าสุดและ 124/2563
คอมพวิเตอร์ ยี่ห้อ BELTA รุ่น SPHERE- จ้ากดั จ้ากดั ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 10 เม.ย 63
6100 หมายเลขครุภณัฑ์ 01-031-
02413-00

ซ่อมเปล่ียนการ์ดจอ 1,500.00
ค่าซ่อมลงโปรแกรมใหม่ 400.00
ซ่อมเปล่ียนฮาร์ดิส 2,620.00
ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย 890.00
ค่าตรวจเช็คซ่อมคอมพวิเตอร์ 200.00
ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาครุภณัฑ์-

คอมพวิเตอร์ ยี่ห้อ SYNTAX FILE-

SYSTEM  หมายเลขครุภณัฑ์ 01-031-

00037-00

ซ่อมเปล่ียนพดัลม 600.00
ซ่อมเปล่ียนเมนบอร์ด 2,900.00
ค่าซ่อมลงโปรแกรมใหม่ 400.00
ซ่อมเปล่ียนฮาร์ดิส 2,620.00
ซ่อมเปล่ียนแรม 1,300.00
ค่าตรวจเช็คซ่อมคอมพวิเตอร์ 200.00

8 อาหาร 9701 31,560.00 1,066.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. เพื่อนเกษตรปัตตานี  หจก. เพื่อนเกษตรปัตตานี เสนอราคาต้่าสุดและ 125/2563
อาหาร 9702 1,045.00 ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 21 เม.ย 63
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9 ปลาเหยื่อสด 33,000.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง  นายยือกิบลี มามุ  นายยือกิบลี มามุ เสนอราคาต้่าสุดและ 126/2563
ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 20 เม.ย 63

10 ปล๊ักราว 3 ขา 5 รู 5 สวิทซ์ 2,700.00         450.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมงคลการไฟฟา้  ร้านมงคลการไฟฟา้ เสนอราคาต้่าสุดและ 127/2563
ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 24 เม.ย 63

11 น้้ามันดีเซล 10,998.00       18.33          เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวัฒนา  หจก. ส.กมลวัฒนา เสนอราคาต้่าสุดและ 128/2563
ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 27 เม.ย 63

12 คลอรีน 70% (40 ก.ก./ลัง) 37,600.00       2,800.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภณัฑ์  ร้านมีนภณัฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 129/2563
เอทิลแอลกอฮอล์ (18 ลิตร) 2,400.00     ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 28 เม.ย 63

13 สายยาง 3/4'' (45 ก.ก./ม้วน) 25,720.00       3,825.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภณัฑ์  ร้านมีนภณัฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 129/2563
สายยาง 1'' (45 ก.ก./ม้วน) 3,825.00     ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 28 เม.ย 63
ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 720.00        
ถุงกรองน้้าสักหลาด (80 ซ.ม.) 350.00        
ฟอร์มาลีน 650.00        
กากน้้าตาล 450.00        
กาวติดท่อ PVC (250 มิลลิลิตร/กป.) 2,150.00     

14 คลอรีน 70% (40 ก.ก./ลัง) 63,200.00       2,800.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภณัฑ์  ร้านมีนภณัฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 129/2563
เอทิลแอลกอฮอล์ (18 ลิตร) 2,400.00     ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 28 เม.ย 63

15 ธงชาติ ขนาด 150x225 เซนติเมตร 5,930.00         240.00        เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต้่าสุดและ 130/2563
ซองพบัส่ี เบอร์9/100 มีครุฑ 1.00            ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 29 เม.ย 63
ผ้าเทปม้วนใหย่ ขนาด 2 นิ้ว 40.00          
ปากกลบค้าผิดเพนเทล 4.5 มิลลิลิตร - 40.00          
ด้ามน้้าเงิน
เทปส่ีเหลืองติดรถ 3 M เบอร์983-71 2,700.00     
55 มิลลิเมตรx50 เมตร
บัญชีลงเวลาปฏบิัติงานของราชการ - 75.00          
ปกเคลือบ
แฟม้อ่อน 500 กรัม ล้ินพลาสติก A4 10.00          
กาวอเนกประสงศ์ตราช้าง ขนาด 3 กรัม 20.00          

16 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 9,100.00         9,100.00     เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต้่าสุดและ  108/2563
108/2563 ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 1 พ.ค 63
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17 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00         6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวรอซีดะ สาแมง  นางสาวรอซีดะ สาแมง เสนอราคาต้่าสุดและ  109/2563
109/2563 ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 1 พ.ค 63

18 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,600.00         6,600.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต้่าสุดและ  110/2563
110/2563 ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 1 พ.ค 63

19 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00       10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ สอกา  นายจรัญ สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  111/2563
111/2563 ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 1 พ.ค 63

20 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,500.00         6,500.00     เฉพาะเจาะจง  อภนิันท์ สอกา  อภนิันท์ สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  112/2563
112/2563 ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 1 พ.ค 63

21 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,400.00         7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุ่ม  นางวารุณี เขียวชอุ่ม เสนอราคาต้่าสุดและ  113/2563
113/2563 ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 1 พ.ค 63

22 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00         6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต้่าสุดและ  114/2563
114/2563 ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 1 พ.ค 63

23 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,600.00         7,600.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต้่าสุดและ  115/2563
115/2563 ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 1 พ.ค 63

24 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,800.00         6,800.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ เสนอราคาต้่าสุดและ  116/2563
116/2563 ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 1 พ.ค 63

25 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00       12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟเูสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟเูสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต้่าสุดและ  117/2563
 117/2563 ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 1 พ.ค 63

26 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00       10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต้่าสุดและ  118/2563
 118/2563 ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 1 พ.ค 63




