
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 ซ่อมเคร่ืองบดปลา 800.00            800.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านโรงกลึงปัตตานีการช่าง  ร้านโรงกลึงปัตตานีการช่าง เสนอราคาต่่าสุดและ 153/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63
2 น้่ามันเบนซิน 17,086.00        20.39          เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวมันา  หจก. ส.กมลวมันา เสนอราคาต่่าสุดและ 154/2563

น้่ามันดีเซล 20.53          ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63
น้่ามันเคร่ือง 4 T 1 ลิตร 115.00        

3 165S/185S rRNA SEQUENCING 8,346.00          1,391.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบิไทย จ่ากดั บริษัท กบิไทย จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุดและ 149/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 มิ.ย 63

4 Ethanol Absolute ขนาด 5 ลิตร - 9,897.50          2,033.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ -  บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ - เสนอราคาต่่าสุดและ 150/2563
Carlo  เทรดด้ิง จ่ากัด  เทรดด้ิง จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 มิ.ย 63
Carbopol 940 ขนาด 10 กรัม 267.50
Triethylamine 150 กรัม 267.50
Glycrrine 150 กรัม 160.50
ขวดพลาสติก หัวปัม๊ ขนาด 300 ml 53.50

5 Parafilm M 4 inx125 ft. 9,773.38          802.50 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค- เสนอราคาต่่าสุดและ 151/2563
Aluminium foil 18 นัวx7.62 เมตร- 123.05  จ่ากัด  จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 มิ.ย 63
Heavy Duty diamond
ขวดสีชาพร้อม Dropper 60 มล. 38.52
ลูกยางไส้กรอง 4.28
Erlenmeyer flask nerow neck - 173.34
1000 ml
Sodium nitrate 1 kg. KemAus 706.20
Sodium hydrogen carbonate 1 kg. 502.90
ถุงมือยางสีด่า Size L ยีห่้อ กระทิง - 577.80
( 12คู่/แพ็ค)

6 Petri dish พลาสติก 90x15 mm- 40,981.00        2,086.50 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค- เสนอราคาต่่าสุดและ 151/2563
(500คู่/กล่อง) Hvcon  จ่ากัด  จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 มิ.ย 63
Accustart ll Geltrack PCR supermix 8,999.00     
500 R
Microcentrifuge tube 1.5 ml.- 481.50        
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(500 ชิน้/แพ็ค) Kirgen
Tip Clear 1000 ul (1000 ชิน้/- 695.50        
แพ็ค) Axvgen
Tip 0.5-10 ul Clear (1000 ชิน้/- 695.50        
แพ็ค) Axvgen
Tip 1-200 ul yellow (1000 ชิน้/- 481.50
แพ็ค) Airgen
Tip 100-1000 ul blue long tips- 588.50
(1000 ชิน้/แพ็ค) Airgen

7 นอเพลียสกุง้กุลาด่า 15,000.00        5,000.00     เฉพาะเจาะจง  วาริช การประมง  วาริช การประมง เสนอราคาต่่าสุดและ 156/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 9 มิ.ย 63

8 นอเพลียสกุง้แชบ้วย 22,000.00        2,200.00 เฉพาะเจาะจง  นายสุพร ซ้ายเส้ง  นายสุพร ซ้ายเส้ง เสนอราคาต่่าสุดและ 157/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 9 มิ.ย 63

9 Over Lond 4-5-6 A 12,595.00        530.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมงคลการไฟฟ้า  ร้านมงคลการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุดและ 158/2563
Over Lond 7-9-11 A 530.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 10 มิ.ย 63
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 40 w 1,500.00
หลอด LED ยาว 18 W (พร้อมขา) 160.00
สวติซ์ เปิด-ปิด panasonic 420.00
สวติซ์ เปิด-ปิด bticino 350.00
ปล๊ัก 2รู panasonic 420.00
ปล๊ัก 2รู bticino 420.00
หน้ากาก Panasonic 1 ช่อง 300.00
หน้ากาก Panasonic 2 ช่อง 300.00
หน้ากาก Panasonic 3 ช่อง 300.00
หน้ากาก bticino 1 ช่อง 300.00
หน้ากาก bticino 2 ช่อง 300.00
หน้ากาก bticino 3 ช่อง 300.00
สายรัดเคเบิล้ไทค์ 8 นิว้ 75.00
ลูกฟิวส์กระเบือ้ง 110.00
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แมกเนติก (380 w) 485.00        
แมกเนติก (220 w) 635.00

10 สาหร่ายสไปรูลิน่า (500 กรัม/กระป๋อง) 87,000.00        500.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 159/2563
พริบแพค PL (1.25 กรัม/กระป๋อง) 1200 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 10 มิ.ย 63
ไลออนสตาร์เฟลค เบอร์2 (ด่า) - 2,400.00     
(บรรจุ 10 กิโลกรัม/ถัง)
MCF (1000 กรัม/กระป๋อง) 2,050.00     
แอนตีโฟม (1 ลิตร/กระป๋อง) 300.00        
BU-N (ยารักษาสัตวน์้่า) (500กรัม/กป.) 1,050.00     
BU-Z (ยารักษาสัตวน์้่า) (500กรัม/กป.) 1,650.00     

11 ค่าระวางน่าส่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 220.00            220.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท แพนไทยแอร์ จ่ากัด  บริษัท แพนไทยแอร์ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 164/2563
โดยเคร่ืองบิน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 15 มิ.ย 63

12 ค่าน่าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 200.00            100.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี เจะ๊โด  นายซัมรี เจะ๊โด เสนอราคาต่่าสุดและ 164/2563
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 15 มิ.ย 63
ศพช.สตูล
ค่าน่าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 100.00
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง-
ศพช.สงขลา

13 ค่าเนือ้แก๊ส LPG กก. 1,125.00          375.00        เฉพาะเจาะจง  หจก. ประเสริฐการไฟฟ้า  หจก. ประเสริฐการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุดและ 166/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 15 มิ.ย 63

14 เชือกใยยกัษ์ 8 มิล (3 ก้อน) 4,788.00          210.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านจิบลงโลหะภัณฑ์  ร้านจิบลงโลหะภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 167/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 15 มิ.ย 63

15 ค่าแรงเปล่ียนอีจีวาล์ว (EGR VALVE) 5,883.93          352.03        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีเจริญ- บริษัท ปัตตานีเจริญ- เสนอราคาต่่าสุดและ 16./2563
วาล์ว EGR 5,531.90      เทรดด้ิง จ่ากัด  เทรดด้ิง จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 16 มิ.ย 63

16 Oragnochlorine group 12,840.00        1,605.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต่่าสุดและ 162/2563
Pyrethroid group 1,605.00      (ประเทศไทย) จ่ากัด  (ประเทศไทย) จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 17 มิ.ย 63
Organophosphate group 1,605.00     
Carbamate group 2,140.00     
Sulfonamide group 2,675.00     
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17 TCBS Agar 500g 5,564.00          2,782.00     เฉพาะเจาะจง  หจก. พ.ีเอส. ซายน์ เคมีคอล  หจก. พ.ีเอส. ซายน์ เคมีคอล เสนอราคาต่่าสุดและ 165/2563
เสนอราคาต่่าสุดและ 18 มิ.ย 63

18 เนือ้ล้วนปลาหมึกยกัษ์ 945.00            105.00        เฉพาะเจาะจง  บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.  บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. เสนอราคาต่่าสุดและ 169/2563
เสนอราคาต่่าสุดและ 24 มิ.ย 63

19 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 9,100.00          9,100.00     เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต่่าสุดและ  108/2563
108/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63

20 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวรอซีดะ สาแมง  นางสาวรอซีดะ สาแมง เสนอราคาต่่าสุดและ  109/2563
109/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63

21 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,600.00          6,600.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต่่าสุดและ  110/2563
110/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63

22 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ สอกา  นายจรัญ สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  111/2563
111/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63

23 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,500.00          6,500.00     เฉพาะเจาะจง  อภินันท์ สอกา  อภินันท์ สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  112/2563
112/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63

24 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,400.00          7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุม่  นางวารุณี เขียวชอุม่ เสนอราคาต่่าสุดและ  113/2563
113/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63

25 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต่่าสุดและ  114/2563
114/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63

26 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,600.00          7,600.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต่่าสุดและ  115/2563
115/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63

27 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,800.00          6,800.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ เสนอราคาต่่าสุดและ  116/2563
116/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63

28 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต่่าสุดและ  117/2563
 117/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63

29 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ  118/2563
 118/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63

30 จ้างบริการตามสัญญาเลขที - 11,500.00        11,500.00   เฉพาะเจาะจง  นายอรูวนั เซ็ง  นายอรูวนั เซ็ง เสนอราคาต่่าสุดและ 155.1/2563
155.1/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด




