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1 น้้าด่ืมปริมาตร 20 ลิตร/ถัง 1,308.00             12.00          เฉพาะเจาะจง  นายมะรอว ีเจ๊ะอูมา  นายมะรอว ีเจ๊ะอูมา เสนอราคาต้่าสุดและ 194.1/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 3 ส.ค 63
2 ปัม๊กรองโซล่า 5,900.00             4,850.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 194/2563

กรองโซล่า 250.00        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 ส.ค 63
น้้ามันเกียร์ 400.00
ค่าบริการ 400.00

3 ค่าระวางน้าส่งวตัถุดิบสัตวน์้้า- 292.00                292.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท แพนไทยแอร์ จ้ากัด  บริษัท แพนไทยแอร์ จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 195/2563
โดยเคร่ืองบิน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 ส.ค 63

4 Sulfonamide group (LC/MS) 2,500.00             2,500.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต้่าสุดและ 197/2563
 (ประเทศไทย) จ้ากัด  (ประเทศไทย) จ้ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 5 ส.ค 63

5 สายพานรัด A 51 1,604.00             140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจบิล้งโลหะภัณฑ์ ร้านจบิล้งโลหะภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 199/2563
กิบ๊รัดสาย 17.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 5 ส.ค 63

6 Brldgestonc 215-70-15 R611 12,800.00           3,200.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านสินอุดมการช่าง  ร้านสินอุดมการช่าง เสนอราคาต้่าสุดและ 196/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ส.ค 63

7 ไวนิล ขนาด 2.6 x1.1 ม. 715.00                715.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านฟรีดอมดีไซร์  ร้านฟรีดอมดีไซร์ เสนอราคาต้่าสุดและ 198/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 10 ส.ค 63

8 เช็คระยะ 230000 กม. 3,012.59             1,082.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย ์จก. บริษัท พิธานพาณิชย ์จก. เสนอราคาต้่าสุดและ 201/2563
น้้ามันเคร่ืองยนต์ดีเซลแดง L 161.04 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 10 ส.ค 63
น้้ามันเคร่ืองยนต์ดีเซลแดง G 934.11

ปะเก็นรองน๊อตถ่ายน้้ามันเคร่ือง 21.40
กรองน้้ามันเคร่ือง 214.00
เปล่ียนชุดใบปัดน้้าฝน 51.36
ใบปัดน้้าฝน 273.92
ใบปัดน้้าฝนหน้า 273.92

9 น้้าตาลทราย 755.00 21.00 เฉพาะเจาะจง  บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.  บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. เสนอราคาต้่าสุดและ 202/2563
เกลือป่นไอโอดีน 450 5.50 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 10 ส.ค 63
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เกลือปรุงทิพยช์นิดซอง 500 กรัม 7.00
เกลือปรุงทิพยช์นิดซอง 1000 กรัม 14.00          

10 Organochlorine Group 6,500.00             1,500.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต้่าสุดและ 200/2563
Paraquat 2,500.00      (ประเทศไทย) จ้ากัด  (ประเทศไทย) จ้ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 11 ส.ค 63
Glyphosate 2,500.00     

11 สวงิ เบอร์ 77T 16 นิว้ (แบบลึก) 159,500.00         600.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 207/2563
สวงิ เบอร์ 100T 16 นิว้ (แบบลึก) 600.00        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24 ส.ค 63
พริบแพค PL 150 (1.25 ก.ก/กระป๋อง)- 9,500.00
(2 กระป๋อง/ ลัง)

MCF (1 กิโลกรัม/กระป๋อง) 2,100.00
ไลอัอนสตาร์เฟลค ด้า เบอร์ 2 (10กก./ถัง) 2,400.00
อาร์ทีเมีย 80% 15,500.00

12 อ๊อกซีเตตร้าซัยคลิน (บรรจุ 1 กก./กป.) 6,000.00             1,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 207/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24 ส.ค 63

13 อาร์ทีเมีย 80% 62,000.00           15,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 207/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24 ส.ค 63

14 น้้ามันเบนซิน 18,806.00           22.39 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวมันา  หจก. ส.กมลวมันา เสนอราคาต้่าสุดและ 204/2563
น้้ามันดีเซล 22.73 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 17 ส.ค 63
น้้ามันเคร่ือง ดี3 พลัส 1ลืตร 115.00        

15 เคร่ืองยงิบอร์ด (MAX TG-A) 5,550.00             1,300.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต้่าสุดและ 205/2563
กาวสองหน้า 21 มล. 5 เมตร 190.00        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 ส.ค 63
สมุดบัญชีปกเคลือบสีน้้าเงิน No.2 36.00
ลวดเยบ็กระดาษ เบอร์ 3 MAX 18.00          
ลวดเยบ็กระดาษ เบอร์ 10 MAX 8.00            
ลวดเสียบกระดาษชนิดเหล่ียม เบอร์ 10 8.00            
สมุดลงนามถวายพระพร (รัชกาลที ่10)- 580.00
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ปกหนัง
โอพีพีเทปสีชา 48 มม. 2 นิว้ 100 หลา 35.00
แฟ้มอ่อน 500กรัม ล้ินพลาสติก F4 10.00

16 มอเตอร์พัดลม 24 V 3,894.80 1,337.50 เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะแอร์ ร้านวรีะแอร์ เสนอราคาต้่าสุดและ 206.1/2563
น้้ามันคอมเบอร์ R-134 374.50 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 17 ส.ค 63
แวค็อัดน้้ายาแอร์ใหม่ R- 134 ดูปองค์ 802.50
น้้ามันหัวเชือ้คอมเพรสเซอร์ 278.20
F-11 น้้ายาล้างระบบแอร์ขวดใหญ่ 192.60
ค่าแรงในการซ่อม 695.50

17 เทปพันสายไฟ 3 M เล็ก 5,540.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลการไฟฟ้า ร้านมงคลการไฟฟ้า เสนอราคาต้่าสุดและ 206/2563
หลอดไฟ LED BEC 40W 310.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 ส.ค 63
ฝาครอบเบรกเกอร์  NANO 18.00
ตู้กันฝน เบอร์ 1 NANO 160.00

18 ปูนซีเมนต์ตราเพรช 32,925.00 185.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านนิอันวา วสัดุก่อสร้าง  ร้านนิอันวา วสัดุก่อสร้าง เสนอราคาต้่าสุดและ 203/2563
ไม้อัดหนา 10 มม. (ไม้อัดแบบ) 350.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 ส.ค 63
หินขนาด 3/4 นิว้ 950.00
เหล็กเส้น ขนาด 2 หุน 80.00
อิฐบล็อก 7.00
ทรายหยาบ (6 ล้อ) 2,000.00
เหล็กกล่อง ขนาด 1''x2'' ยาว 1.5 เมตร 175.00
สังกะสีเขียว ยาว 10 ฟุต 270.00
สังกะสีเรียบ ยาว 18 เมตร กวา้ง 90 ซม. 3,240.00
ถังใส่ปูน 40.00

19 กระเบือ้งใส ยาว 1.20 เมตร 47,665.00 250.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านนิอันวา วสัดุก่อสร้าง  ร้านนิอันวา วสัดุก่อสร้าง เสนอราคาต้่าสุดและ 203/2563
กระเบือ้งลอนคู่ ยาว 1.20 เมตร 40.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 ส.ค 63
กระเบือ้งลอนคู่ ยาว 1.50 เมตร 55.00
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ตะปู ขนาด 1.50 นิว้ 90.00
ตะปู ขนาด 2.50 นิว้ 750.00
แผ่นเรียบหนา 6 มม. 270.00
ไม้ 1.50 x3x6 เมตร 402.00
ไม้ขนาด 1x8x6 เมตร 745.00
ดอกสวา่นเจาะไม้ ขนาด 5/64,7/32, - 45.00
1/8,5/32

กลอนประตูอะลูมีเนียม ยาว 6 นิว้ 15.00
กรรไกรตัดสังกะสี 180.00
ใบหินเจียตัดกระเบือ้งและตัดเหล็ก ขนาด4'' 120.00
ปล้องบ่อ ขนาด 80 ซม. สูง 40 ซม. 200.00
บานพับสแตนเลส ขนาด 4 นิว้ 55.00
ใบเล่ือยคันธนู 150.00
มือจับประตู 20.00
ประตูไม้อัด 1,200.00
รางน้้าฝนไฟเบอร์ 400.00
ฝาปิดหัวท้ายและข้อต่อของรางน้้าฝน 40.00
ลูกกล้ิงทาสี 140.00

20 ผ้าดิสเบรคหน้า 3,900.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 208/2563
สเปรยเ์บรก 250.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 21 ส.ค 63
น้้ามันเบรก 200.00
ยางดิสเบรกหน้า 550.00
เจียร์จานดิสเบรก 500.00
ค่าบริการ 600.00

21 อ๊อกซีเตตร้าซัยคลิน (บรรจุ 1 กก./กป.) 31,600.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 209/2563



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

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

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2563                                             แบบสขร.1

ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังปัตตานี
วนัที.่....28...เดอืน.......สิงหาคม.........พ.ศ.....2563...(1).มาตรา 9........

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป

ยาเหลือง (บรรจุ 1 กก./ซอง) 14,100.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 27 ส.ค 63
ฟอร์มาลีน 40% (บรรจุ 20 ลิตร) 650.00
Ai เซลโก (บรรจุ 1 ลิตร/ขวด) 2,700.00

22 กรดไขมัน ไบโอเมก้า (บรรจุ 1 ลิตร/ขวด) 13,500.00           1,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 209/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 27 ส.ค 63

23 นอเพลียสกุง้กุลาด้า 3,300.00             5,500.00 เฉพาะเจาะจง  นายสุพร ซ้ายเส้ง  นายสุพร ซ้ายเส้ง เสนอราคาต้่าสุดและ 210/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 27 ส.ค 63

24 Microcentrifuge tube 1.5 ml - 13,268.00 181.50 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค- เสนอราคาต้่าสุดและ 211/2563
(500 ชัน/แพ็ค)Kirgen เบอร์ KG2211  จ้ากัด  จ้ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 ส.ค 63
ถุงมือยาง ชนิดไม่มีแป้ง ขนาด XS - 4,173.00
(50 คู่/กล่อง) (20กล่อง/ลัง )ยีห่้อศรีตรัง

หน้ากากอนามัย 3 ชัน้ สีฟ้า (50 ชิน้/กล่อง) 428.00
ยีห่้อ FACEMASK

25 TCBS agar 500g Difco เบอร์ 265020 5,564.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค- เสนอราคาต้่าสุดและ 211/2563

 จ้ากัด  จ้ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 ส.ค 63
26 DNAZOL REAGENT, 100 ML 13,910.00           6,955.00  บริษัท กิบไทย จ้ากัด  บริษัท กิบไทย จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 212/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 ส.ค 63
27 TONER HP 12A/Q2612A 6,710.00             2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณ อนิโฟเทค- บริษัท ทักษิณ อนิโฟเทค- เสนอราคาต้่าสุดและ 213/2563

KEYBOARD LOGITECH K120 BLACK/ 390.00 จ้ากดั จ้ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 ส.ค 63
USB
HARD DISKEXT.2.5'' 1,590.00

28 1.เคร่ืองพิมพ์ Laserjet ยีห่ัอ HP ชนิด LED- 5,929.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณ อนิโฟเทค- บริษัท ทักษิณ อนิโฟเทค- เสนอราคาต้่าสุดและ 214/2563
ขาวด้า รุ่น P1102 หมายเลขครุภัณฑ์- จ้ากดั จ้ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 ส.ค 63
01-031-008345-00
 ซ่อมมอเตอร์โหลดและซ่อมเปล่ียนลูกบิด- 800.00
โหลด
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ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังปัตตานี
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 ซ่อมเปล่ียนเมนบอร์ด 1,900.00
2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Lenovo รุ่นM700-
LNV-10GRA02DTA หมายเลขครุภัณฑ์-
01-031-008343-00
 ซ่อมเปล่ียนเพาเวอร์ซัพพลาย 690.00
 ซ่อมเปล่ียน WD SSD 480GB SATA- 2,290.00
GREEN 3D 2.5'' 7MM
 ตรวจเช็คเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 200.00
 เปล่ียน CABLE POWER 4PIN M/F- 49.00
(สายต่อยาว) (BY INFINITY)

29 AccuStart II GelTrack PCR SuperMix- 8,988.00             8,988.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จก.  บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จก. เสนอราคาต้่าสุดและ 215/2563
500 reaction Quanta ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 ส.ค 63

30 AccuStart II GelTrack PCR SuperMix- 8,988.00             8,988.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จก.  บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จก. เสนอราคาต้่าสุดและ 215/2563
500 reaction Quanta ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 ส.ค 63

31 งอ 1 นิว้ 330.00                10.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมิตรไทย  ร้านมิตรไทย เสนอราคาต้่าสุดและ 217/2563
สามทาง 1 นิว้ 15.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 ส.ค 63

32 ถุงพลาสติกเยน็ 434.00                35.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านไพศาล  ร้านไพศาล เสนอราคาต้่าสุดและ 218/2563
ถุงพลาสติกร้อน 33.00          ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 ส.ค 63
ยาง 55.00          
ถุงหิว้ 35.00

33 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 9,100.00             9,100.00     เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต้่าสุดและ  108/2563
108/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ส.ค 63

34 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00             6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวรอซีดะ สาแมง  นางสาวรอซีดะ สาแมง เสนอราคาต้่าสุดและ  109/2563
109/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ส.ค 63

35 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,600.00             6,600.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต้่าสุดและ  110/2563
110/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ส.ค 63

36 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00           10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ สอกา  นายจรัญ สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  111/2563
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111/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ส.ค 63
37 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,500.00             6,500.00     เฉพาะเจาะจง  อภินันท์ สอกา  อภินันท์ สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  112/2563

112/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ส.ค 63
38 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,400.00             7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุม่  นางวารุณี เขียวชอุม่ เสนอราคาต้่าสุดและ  113/2563

113/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ส.ค 63
39 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00             6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต้่าสุดและ  114/2563

114/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ส.ค 63
40 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,600.00             7,600.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต้่าสุดและ  115/2563

115/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ส.ค 63
41 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,800.00             6,800.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ เสนอราคาต้่าสุดและ  116/2563

116/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ส.ค 63
42 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00           12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต้่าสุดและ  117/2563

 117/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ส.ค 63
43 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00           10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต้่าสุดและ  118/2563

 118/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ส.ค 63
44 จ้างบริการตามสัญญาเลขที - 15,000.00           15,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอรูวนั เซ็ง  นายอรูวนั เซ็ง เสนอราคาต้่าสุดและ 155.1/2563

155.1/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ส.ค 63




