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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 น้้าด่ืมปริมาตร 20 ลิตร/ถัง 660.00         12.00           เฉพาะเจาะจง  นายมะรอว ีเจ๊ะอูมา  นายมะรอว ีเจ๊ะอูมา เสนอราคาต้่าสุดและ 224/2563

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 2 ก.ย 63
2 Sulfonamide group 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง  บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง-  บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง- เสนอราคาต้่าสุดและ 216/2563

 (ประเทศไทย) จ้ากัด  (ประเทศไทย) จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 3 ก.ย 63
3 Oxytetracycline 4,900.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง-  บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง- เสนอราคาต้่าสุดและ 216/2563

Fuoroquinolone Group 1,700.00  (ประเทศไทย) จ้ากัด  (ประเทศไทย) จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 3 ก.ย 63
4 SYBR SAFE DNA GEL STAIN - 3,263.50      3,263.50      เฉพาะเจาะจง  บริษทั กิบไทย จ้ากัด  บริษทั กิบไทย จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 222/2563

10000X CONC.IN ไม่เกนิราคาท้องตลาด 8 ก.ย 63
5 10X TBE BUFFER,1L 2,889.00      2,889.00      เฉพาะเจาะจง  บริษทั กิบไทย จ้ากัด  บริษทั กิบไทย จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 222/2563

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 8 ก.ย 63
6 AGAROSE,100 G 3,745.00      3,745.00      เฉพาะเจาะจง  บริษทั กิบไทย จ้ากัด  บริษทั กิบไทย จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 222/2563

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 8 ก.ย 63
7 ซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ - 3,180.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค- บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค- เสนอราคาต้่าสุดและ 223/2563

HP รุ่น P66851 หมายเลขครุภณัฑ์ จ้ากัด จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 8 ก.ย 63
04-004-00305-02

เปล่ียนพดัลม CPU 200.00        
ซ่อมเปล่ียน MAINBOARD GIGABYTE 2,090.00
ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย 690.00
ค่าตรวจเช็คซ่อมคอมพวิเตอร์ 200.00

8 ซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ - 1,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค- บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค- เสนอราคาต้่าสุดและ 223/2563
Samsung รุ่น ML -1860- จ้ากัด จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 8 ก.ย 63
หมายเลขครุภณัฑ์ 04-032-
00092-03
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ซ่อมเปล่ียน Film อบรีดกระดาษและ 1,190.00      
ลูกกล้ิงดรัม

9 ซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ - 4,570.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค- บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค- เสนอราคาต้่าสุดและ 223/2563
HP รุ่น หมายเลขครุภณัฑ์ - จ้ากัด จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 8 ก.ย 63
04-019-00520-01
ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย 690.00        
ซ่อมเปล่ียน MAINBOARD GIGABYTE 2,090.00      
ซ่อมเปล่ียนฮาร์ดดิส 1,390.00      
ค่าซ่อมลงโปรแกรมใหม่ 400.00

10 Ice Pack 300g 140x190 mm- 1,605.00      1,605.00      เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอ็ดวานซ์ แล็บ -  บริษทั แอ็ดวานซ์ แล็บ - เสนอราคาต้่าสุดและ 225/2563
(54 ชิ้น/แพค็)  เทรดด้ิง จ้ากัด  เทรดด้ิง จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 8 ก.ย 63

11 Microcentrifuge tube 1.5m - 4,098.10      481.50 เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอ็ดวานซ์ แล็บ -  บริษทั แอ็ดวานซ์ แล็บ - เสนอราคาต้่าสุดและ 225/2563
(500 ชิ้น/แพค็)  เทรดด้ิง จ้ากัด  เทรดด้ิง จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 8 ก.ย 63
Aluminium Foil 18''x7.62 เมตร- 123.05
Heavy Duty Diamo

12 Tip 1000ul blue long tips- 957.65         588.50 เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอ็ดวานซ์ แล็บ -  บริษทั แอ็ดวานซ์ แล็บ - เสนอราคาต้่าสุดและ 225/2563
(1000 ชิ้น/แพค็)  เทรดด้ิง จ้ากัด  เทรดด้ิง จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 8 ก.ย 63
Aluminium Foil 18''x7.62 เมตร- 123.05
Heavy Duty Diamo

13 Tip 1000ul blue long tips- 834.60         588.50 เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอ็ดวานซ์ แล็บ -  บริษทั แอ็ดวานซ์ แล็บ - เสนอราคาต้่าสุดและ 225/2563
(1000 ชิ้น/แพค็)  เทรดด้ิง จ้ากัด  เทรดด้ิง จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 8 ก.ย 63
Aluminium Foil 18''x7.62 เมตร- 123.05
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Heavy Duty Diamo
14 Aluminium Foil 18''x7.62 เมตร- 369.15         123.05        เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอ็ดวานซ์ แล็บ -  บริษทั แอ็ดวานซ์ แล็บ - เสนอราคาต้่าสุดและ 225/2563

Heavy Duty Diamo  เทรดด้ิง จ้ากัด  เทรดด้ิง จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 8 ก.ย 63
15 Aluminium Foil 18''x7.62 เมตร- 738.30         123.05        เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอ็ดวานซ์ แล็บ -  บริษทั แอ็ดวานซ์ แล็บ - เสนอราคาต้่าสุดและ 225/2563

Heavy Duty Diamo  เทรดด้ิง จ้ากัด  เทรดด้ิง จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 8 ก.ย 63
16 Microcentrifuge tube 1.5m - 481.50         481.50        เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอ็ดวานซ์ แล็บ -  บริษทั แอ็ดวานซ์ แล็บ - เสนอราคาต้่าสุดและ 225/2563

(500 ชิ้น/แพค็)  เทรดด้ิง จ้ากัด  เทรดด้ิง จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 8 ก.ย 63
17 พนัใหม่มอเตอร์ปั๊มน้้า 3 HP 3 - 3,198.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านสามารถเอ็นจิเนียร่ิง  ร้านสามารถเอ็นจิเนี้ยร่ิง เสนอราคาต้่าสุดและ 228/2563

ผ่าศูนย์กลาง ไม่เกนิราคาท้องตลาด 9 ก.ย 63
แบร่ิง 6205 LCB 175.00
แบร่ิง 6204 LCB 150.00
ซีลก้นหอย 20x31 500.00
ใบพดั 6 นิ้ว + กลึง 220.00
สกรู STL 1/2 12.00

18 TCBS Agar 500g ''Difco'' 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. พ.ีเอส.ซายน์ เคมีคอล  หจก. พ.ีเอส.ซายน์ เคมีคอล เสนอราคาต้่าสุดและ 226/2563
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 10 ก.ย 63

19 TCBS Agar 500g ''Difco'' 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. พ.ีเอส.ซายน์ เคมีคอล  หจก. พ.ีเอส.ซายน์ เคมีคอล เสนอราคาต้่าสุดและ 226/2563

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 10 ก.ย 63

20 ข้องอ 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว 5,794.00      118.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภณัฑ์  ร้านมีนภณัฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 227/2563

ข้องอ 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว 215.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 14 ก.ย 63

ข้องอ 45 องศา ขนาด 4 นิ้ว 360.00

ข้อต่อตรง ขนาด 3 นิ้ว 73.00           
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ข้อต่อสามทาง ขนาด 3 นิ้ว 250.00

21 ข้อต่อสามทาง ขนาด 4 นิ้ว 2,308.00      470.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภณัฑ์  ร้านมีนภณัฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 227/2563

ข้องอ 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว 118.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 14 ก.ย 63
ยาฆ่าสาหร่าย 1,250.00      เสนอราคาต้่าสุดและ 227/2563

22 ข้อต่อสามทาง ขนาด 4 นิ้ว 4,220.00      470.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภณัฑ์  ร้านมีนภณัฑ์ ไม่เกนิราคาท้องตลาด 14 ก.ย 63
ยาฆ่าสาหร่าย 1,250.00      

23 สวงิโรตีเฟอร์ ขนาด 20 นิ้ว 8,790.00 750.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภณัฑ์  ร้านมีนภณัฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 227/2563
ข้อต่อตรง ขนาด 4 นิ้ว 138.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 14 ก.ย 63
บอลวาล์ว ขนาด 3 นิ้ว 600.00

24 ไม้ 1.5 นิ้ว x6 นิ้ว x 6.00 เมตร 13,249.00 810.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. นิโซ๊ะ กรือเซะ -  หจก. นิโซ๊ะ กรือเซะ - เสนอราคาต้่าสุดและ 230/2563
ไม้ 1.5 นิ้ว x5 นิ้ว x 6.00 เมตร 672.00 การก่อสร้าง การก่อสร้าง ไม่เกนิราคาท้องตลาด 15 ก.ย 63
ปนูซีเมนต์ (อินทรย์เพชร) 180.00
กระเบื้องลอนคู่ ยาว 1.50 เมตร 55.00

25 ไม้ 1.5 นิ้ว x3 นิ้ว x 6.00 เมตร 6,410.00 402.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. นิโซ๊ะ กรือเซะ -  หจก. นิโซ๊ะ กรือเซะ - เสนอราคาต้่าสุดและ 230/2563
กระเบื้องลอนคู่ ยาว 1.20 เมตร 45.00 การก่อสร้าง การก่อสร้าง ไม่เกนิราคาท้องตลาด 15 ก.ย 63
ตะปเูกลียว ขนาด 3.5 นิ้ว 5.00
ทรายหยาบ 450.00

26 ลูกปขูาว ขนาด 3 มิลลิเมตร 91,650.00 3.00 เฉพาะเจาะจง  นายยือกิบลี มามุ  นายยือกิบลี มามุ เสนอราคาต้่าสุดและ 232/2563
ปลาเหยื่อสด 22.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 22 ก.ย 63

27 น้้ามันดีเซล 9,222.00 21.33 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวมันา  หจก. ส.กมลวมันา เสนอราคาต้่าสุดและ 229/2563
น้้ามันเคร่ือง 4 T 1 ลิตร 115.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 14 ก.ย 63

28 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขท ี- 9,100.00      9,100.00      เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท ์แวสมาแอ  นายอดินันท ์แวสมาแอ เสนอราคาต้่าสุดและ  108/2563
108/2563 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 30 ก.ย 63
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29 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขท ี- 6,700.00      6,700.00      เฉพาะเจาะจง  นางสาวรอซีดะ สาแมง  นางสาวรอซีดะ สาแมง เสนอราคาต้่าสุดและ  109/2563
109/2563 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 30 ก.ย 63

30 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขท ี- 6,600.00      6,600.00      เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต้่าสุดและ  110/2563
110/2563 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 30 ก.ย 63

31 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขท ี- 10,000.00    10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ สอกา  นายจรัญ สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  111/2563
111/2563 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 30 ก.ย 63

32 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขท ี- 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง  อภนิันท ์สอกา  อภนิันท ์สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  112/2563
112/2563 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 30 ก.ย 63

33 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขท ี- 7,400.00      7,400.00      เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุ่ม  นางวารุณี เขียวชอุ่ม เสนอราคาต้่าสุดและ  113/2563
113/2563 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 30 ก.ย 63

34 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขท ี- 6,700.00      6,700.00      เฉพาะเจาะจง  นางบญุนาค จันทร์ดี  นางบญุนาค จันทร์ดี เสนอราคาต้่าสุดและ  114/2563
114/2563 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 30 ก.ย 63

35 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขท ี- 7,600.00      7,600.00      เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต้่าสุดและ  115/2563
115/2563 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 30 ก.ย 63

36 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขท ี- 6,800.00      6,800.00      เฉพาะเจาะจง  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ เสนอราคาต้่าสุดและ  116/2563
116/2563 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 30 ก.ย 63

37 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขท ี- 12,200.00    12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟเูสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟเูสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต้่าสุดและ  117/2563
 117/2563 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 30 ก.ย 63

38 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขท ี- 10,200.00    10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต้่าสุดและ  118/2563
 118/2563 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 30 ก.ย 63

39 จ้างบริการตามสัญญาเลขท ี- 15,000.00    15,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอรูวนั เซ็ง  นายอรูวนั เซ็ง เสนอราคาต้่าสุดและ 155.1/2563
155.1/2563 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 30 ก.ย 63




