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1 ตรวจวเิคราะห์ Nitrofurans - 800.00            800.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต่่าสุดและ 165/2563

metabolites  (ประเทศไทย) จ่ากัด  (ประเทศไทย) จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 63
2 ตรายางเจ้าพนักงานธรุการช่านาญงาน 760.00            190.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านอมรพาณิช  ร้านอมรพาณิช เสนอราคาต่่าสุดและ 168/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 63
3 อาร์ทีเมีย 156,750.00      15,500.00   เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 170/2563

อาหารปลากะพงขาว NRD G8 3,400.00     ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 3 ก.ค 63
อาหารปลากะพงขาว NRD G12 3,400.00     
อาหารปลาดีไลท์ เบอร์ 1040 เม็ดลอย 1,650.00     
อาหารปลา TRF เบอร์ 1 1,300.00     
อาหารปลา TRF เบอร์ 3 1,300.00     
ยาอ๊อกซีเตตร้าซัยคลิน (บรรจุ 1 กก.) 1,500.00     
ยาเหลือง (บรรจุ 500 กรัม/กป.) 6,500.00     
ฟอร์มาลีน 40% (บรรจุ 20 ลิตร) 700.00        
ถุงกรองน้่าผ้าสักหลาด ยาว 80 ซม. 350.00        
ด่างทับทิม (บรรจุ 1 กก. /ถุง) 300.00        
สวงิ 54 T120M นอเพลียส ขนาด 20'' 800.00        
สวงิ 120 60M โรตีเฟอร์ ขนาด 16'' 650.00        

4 Ice Pack 300g 140x190 mm - 36,594.00        1,605.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค- เสนอราคาต่่าสุดและ 171/2563
(54 ชิน้/กล่อง)  จ่ากัด  จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 3 ก.ค 63
Accustart II Geltrack PCR supermix 8,988.00
500R Quanta
Chromgenic medium for detection 17,013.00
and isolation Vibrio 5000 ml

5 Organochlorine group 25,038.00        1,605.00  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต่่าสุดและ 172/2563
Pyerthroid group 1,605.00  (ประเทศไทย) จ่ากัด  (ประเทศไทย) จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 ก.ค 63
Organophosphate group 1,605.00
Carbamate Group 2,140.00
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Paraquat 2,675.00     
Glyphosate 2,675.00     
E.coli 321.00        

6 นอเพลียสกุง้แชบ้วย 25,000.00        2,500.00     เฉพาะเจาะจง  นายสุพร ซ้ายเส้ง  นายสุพร ซ้ายเส้ง เสนอราคาต่่าสุดและ 173/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 ก.ค 63

7 เปล่ียนท่อคออ่อน 1,200.00          1,200.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านไทการช่าง  ร้านไทการช่าง เสนอราคาต่่าสุดและ 174/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 ก.ค 63

8 ป้ายไวนิล ร. 10 ขนาด 1.10 x0.80ม. 220.00            220.00 เฉพาะเจาะจง  ร้าน ตานี สต้ิกเกอร์  ร้าน ตานี สต้ิกเกอร์ เสนอราคาต่่าสุดและ 175/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 ก.ค 63

9 สายไฟ VAF 2x1.5 B.K 1,068.00          1,050.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมงคลการไฟฟ้า  ร้านมงคลการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุดและ 176/2563
ฝาครอบเบรกเกอร์ 18.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 ก.ค 63

10 สีโจตัน เพ้นท์การ์ด 1,480.00          1,400.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านศักด์ิการค้า  ร้านศักด์ิการค้า เสนอราคาต่่าสุดและ 177/2563
ดอกสวา่น 20.00          ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 ก.ค 63

11 ท่อ PVC 0.5'' 8.5 3,074.00          42.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. ไชยมนตรีพาณิชย์  หจก. ไชยมนตรีพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุดและ 178/2563
ท่อ PVC 3/4'' 8.5 53.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 ก.ค 63
ก๊อกน้่า SANWA 1/2 100.00
เทปพันเกลียว 20.00
ข้อลด 1x3/4'' 7.00
ข้อลด 3/4x1/2'' 6.00
ตรงเกลียวใน 1/2'' 5.00
ตรงเกลียวใน 4/4'' 6.00
ข้องอ 1/2'' 5.00
ข้องอ 3/4'' 6.00
ตรงเกลียวนอก 3/4'' 6.00
ตรงเกลียวนอก 1/2'' 5.00
ต่อตรง 1/2'' 5.00
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ต่อตรง 3/4'' 6.00
12 หม้อลมคลัชท์ 5,900.00          4,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านปฏิภาณอะไหล่ยนต์  ร้านปฏิภาณอะไหล่ยนต์ เสนอราคาต่่าสุดและ 179/2563

ลูกยางเบรค 100.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 10 ก.ค 63
น้่ามันเบรค 200.00
ค่าแรง 1,000.00

13 น้่ามันดีเซล 13,758.00        22.93 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวมันา  หจก. ส.กมลวมันา เสนอราคาต่่าสุดและ 180/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ก.ค 63

14 น้่ากล่ัน 240.00            10.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวมันา  หจก. ส.กมลวมันา เสนอราคาต่่าสุดและ 181/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ก.ค 63

15 ค่าระวางน่าส่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 292.00            292.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท แพนไทยแอร์ จ่ากัด  บริษัท แพนไทยแอร์ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 182/2563
โดยเคร่ืองบิน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 21 ก.ค 63

16 ค่าน่าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 100.00            100.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี เจะ๊โด  นายซัมรี เจะ๊โด เสนอราคาต่่าสุดและ 182/2563
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 21 ก.ค 63
ศพช.สตูล

17 หม้อแบตเตอร่ี 90 แอมป์ 3,424.00          3,424.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านวรีะแอร์  ร้านวรีะแอร์ เสนอราคาต่่าสุดและ 183/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 21 ก.ค 63

18 เนือ้ล้วนปลาหมึกยกัษ์ 1,470.00          105.00        เฉพาะเจาะจง  บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.  บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. เสนอราคาต่่าสุดและ 184/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 21 ก.ค 63

19 อาร์ทีเมียตัวเต็มวยัแช่แข็ง 31,000.00        62.00          เฉพาะเจาะจง  สุนทรี ฟาร์ม  สุนทรี ฟาร์ม เสนอราคาต่่าสุดและ 185/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 63

20 ค่าจ้างซ่อมพันทุน่สตาร์ท 2,800.00          2,000.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านสหการไฟฟ้า  ร้านสหการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุดและ 189/2563
ถ่านสตาร์ท 350.00        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 63
ล้างซ่อม 450.00        

21 โฟมบอร์ด ขนาด 3.0x0.75 ม. 1,500.00          1,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านฟรีดอมดีไซร์  ร้านฟรีดอมดีไซร์ เสนอราคาต่่าสุดและ 190/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 63

22 ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ 130x245- 780.00            260.00        เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต่่าสุดและ 191/2563
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ซม. หนา 4 มม. คละสี (สีด่า) ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 63
23 B-lactem 2,500.00          2,500.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต่่าสุดและ 192/2563

 (ประเทศไทย) จ่ากัด  (ประเทศไทย) จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 63
24 ปะผุแคชซี ซ้าย-ขวา พ่นกันสนิมทีป่ะ 18,000.00        7,000.00     เฉพาะเจาะจง  อูสุ่รินทร์การช่าง  อูสุ่รินทร์การช่าง เสนอราคาต่่าสุดและ 186/2563

ปะผุขอบคานหน้ากะบะ พ่นกันสนิมทีป่ะ 4,000.00     ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24 ก.ค 63
25 DNAZOL REAGENT, 100 ML 27,820.00        6,955.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กบิไทย จ่ากดั บริษัท กบิไทย จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุดและ 187/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24 ก.ค 63
26 ถังน้่า 100 ลิตร พลาสติก 19,200.00        480.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านมิตรไทย  ร้านมิตรไทย เสนอราคาต่่าสุดและ 188/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24 ก.ค 63
27 คอยเยน็ไฮเอช A-4 6,318.35          2,514.50     เฉพาะเจาะจง  ร้านวรีะแอร์  ร้านวรีะแอร์ เสนอราคาต่่าสุดและ 193/2563

F-11 น้่ายาล้างระบบแอร์ขวดใหญ่ 192.50        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 ก.ค 63
วาล์หัวฉีดน้่ายาแอร์ Fuji 631.30        
น้่ามันคอม 374.50        
แวค็อัดน้่ายาแอร์ใหม่ R-134 ดูปอง 802.50        
น้่ายาหัวเชือ้คอมเพรสเซอร์ 299.60        
ค่าแรงในการตรวจเช็คซ่อมแอร์รถยนต์ 909.50        

28 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 9,100.00          9,100.00     เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต่่าสุดและ  108/2563
108/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 63

29 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวรอซีดะ สาแมง  นางสาวรอซีดะ สาแมง เสนอราคาต่่าสุดและ  109/2563
109/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 63

30 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,600.00          6,600.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต่่าสุดและ  110/2563
110/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 63

31 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ สอกา  นายจรัญ สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  111/2563
111/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 63

32 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,500.00          6,500.00     เฉพาะเจาะจง  อภินันท์ สอกา  อภินันท์ สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  112/2563
112/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 63

33 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,400.00          7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุม่  นางวารุณี เขียวชอุม่ เสนอราคาต่่าสุดและ  113/2563
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และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

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

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563                                             แบบสขร.1

ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังปัตตานี
วนัที.่....29...เดอืน.......กรกฏาคม.........พ.ศ.....2563...(1).มาตรา 9........

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

113/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 63
34 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต่่าสุดและ  114/2563

114/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 63
35 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,600.00          7,600.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต่่าสุดและ  115/2563

115/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 63
36 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,800.00          6,800.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ เสนอราคาต่่าสุดและ  116/2563

116/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 63
37 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต่่าสุดและ  117/2563

 117/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 63
38 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ  118/2563

 118/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 63
39 จ้างบริการตามสัญญาเลขที - 15,000.00        15,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอรูวนั เซ็ง  นายอรูวนั เซ็ง เสนอราคาต่่าสุดและ 155.1/2563

155.1/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 63




