
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 น้้ามันดีเซล 13,398.00        22.33          เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต้่าสุดและ 15/2564

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 2 พ.ย 63
2 น้้าด่ืมปริมาตร 20 ลิตร/ถัง 720.00             12.00 เฉพาะเจาะจง  นายมะรอว ีเจ๊ะอูมา  นายมะรอว ีเจ๊ะอูมา เสนอราคาต้่าสุดและ 17/2564

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 2 พ.ย 63
3 ติดต้ังกระจกนิรภัย เทมเปอร์ใส - 4,700.00          4,700.00     เฉพาะเจาะจง  เจ.ช็อปกลาสแอนด์อลูมินั่น  เจ.ช็อปกลาสแอนด์อลูมินั่น เสนอราคาต้่าสุดและ 22/2564

หนา 5 มม. ขนาด 55.8''x71.2'' ไม่เกนิราคาท้องตลาด 2 พ.ย 63
4 น้้ามันเคร่ือง 15 W 40 Mobil 5,550.00          1,000.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 16/2564

กรองน้้ามันเคร่ือง 180.00        ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 พ.ย 63
กรองอากาศ 450.00
สเปรย์เบรค 250.00
น้้ามันเบรค 200.00
ยางดิสเบรคหน้า 550.00
ลูกยางหูแหนบหลัง 320.00
ลูกหมากกันโคลงหน้า 1,500.00
ยางกันโคลงหน้า 100.00
เจียรจานเบรคหน้า 600.00
ค่าบริการ 600.00
น้้ามันเบนซิน 17,996.00        21.79 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต้่าสุดและ 18/2564
น้้ามันดีเซล 22.73          ไม่เกนิราคาท้องตลาด 10 พ.ย 63
ค่าระวางน้าส่งวตัถุดิบสัตวน์้้า- 350.00             350.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท แพนไทยแอร์ จ้ากัด  บริษัท แพนไทยแอร์ จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 19/2564
โดยเคร่ืองบิน ไม่เกนิราคาท้องตลาด 10 พ.ย 63
ค่าน้าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้้า- 300.00             100.00        เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี เจ๊ะโด  นายซัมรี เจ๊ะโด เสนอราคาต้่าสุดและ 19/2564
จ้านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไม่เกนิราคาท้องตลาด 10 พ.ย 63
ศพช.สตูล
ค่าน้าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้้า- 200.00        

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2563                                             แบบสขร.1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังปตัตานี
วันที.่....25...เดอืน.......พฤศจิกายน.........พ.ศ.....2563...(1).มาตรา 9........

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป
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จ้านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง-
ศพช.สงขลา

5 น้้ามันเคร่ือง 15 W 40 Mobil 8,350.00          1,000.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 23/2564
ไส้กรองโซล่า 180.00        ไม่เกนิราคาท้องตลาด 13 พ.ย 963
แหวนรอง 20.00          
น้้ามันเบรค 200.00        
แม่ปัม๊เบรก 3,250.00     
ช่องลมแอร์ 1,520.00     
ลูกปืนไดชาร์ท 550.00        
ถ่านไดชาร์ท 350.00        
ค่าบริการเช็คไดขาร์ท 300.00        
ท่อยางตูดไดชาร์ท 480.00        
ค่าบริการเปล่ียนแม่ปัม๊เบรค 500.00        

6 บอล pvc ขนาด 1 นิ้ว 9,078.00          85.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. ไชยมนตรีพาณิชย์  หจก. ไชยมนตรีพาณิชย์ เสนอราคาต้่าสุดและ 19/2564
บอล pvc ขนาด 3/4 นิ้ว 60.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 16 พ.ย 63
บอล pvc  1/2 นิ้ว 45.00          
บอล pvc  3 นิ้ว 650.00

ต่อตรง 1/2 นิ้ว 5.00
ต่อตรง 1.5 นิ้ว 12.00
ต่อตรง 2 นิ้ว 18.00

ต่อตรง 3 นิ้ว 50.00
ต่อตรง 4 นิ้ว 90.00
ข้องอ 1/2 นิ้ว 5.00
ข้องอ 3/4 นิ้ว 6.00
ข้องอ 1 นิ้ว 10.00



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
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ในการซ้ือหรือจ้าง
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ข้องอ 1.5 นิ้ว 18.00
ข้องอ 3 นิ้ว 82.00
ข้องอ 4 นิ้ว 160.00        
สามทาง 1 นิ้ว 13.00          
สามทาง 1/2 นิ้ว 6.00            
สามทาง 3/4 นิ้ว 8.00            
ตรงเกลียวใน 1/2 นิ้ว 5.00            
ตรงเกลียวใน 3/4 นิ้ว 6.00            
ข้อลด 1.5x1 นิ้ว 12.00          
ข้อลด 2x1 นิ้ว 20.00
ข้อลด 3x2 นิ้ว 65.00          
กิ๊บจับท่อ 1/2 นิ้ว 5.00
กิ๊บจับท่อ 3/4 นิ้ว 6.00            
กิ๊บจับท่อ 1 นิ้ว 8.00
กิ๊บจับท่อ 1.5 นิ้ว 15.00          
กิ๊บจับท่อ 2 นิ้ว 18.00
กิ๊บจับท่อ 2.5 นิ้ว 30.00          

7 รายการซ่อมเคร่ือง UV/vis - 12,500.00        เฉพาะเจาะจง  ส้านักเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์-  ส้านักเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์- เสนอราคาต้่าสุดและ 24/2564
spectrophotumeter  และการทดสอบ -  และการทดสอบ - ไม่เกนิราคาท้องตลาด 23 พ.ย 63
1 ค่าอะไหล่ 8,500.00  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
1.1 Order LMS700KF06-004-
LCD 7 in 1245.27

1.2 Order LMS700KF06-004-
LCD 7 in 1376.7
1.3 Order new touch panel from-
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ES 7.56
1.4 Replace new LCD and -
Touch panel
ค่าบริการ 4,000.00

8 นอเพลียสกุ้งแชบ้วย 25,000.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพร ซ้ายเส้ง นายสุพร ซ้ายเส้ง เสนอราคาต้่าสุดและ 25/2564
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 26 พ.ย 63

จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 15,000.00        15,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอรูวนั เซ็ง  นายอรูวนั เซ็ง เสนอราคาต้่าสุดและ    1/2564
 1/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ธ.ค 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต้่าสุดและ     2/2564
 2/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ธ.ค 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,600.00          6,600.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต้่าสุดและ  3/2564
 3/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ธ.ค 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ สอกา  นายจรัญ สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  4/2564
 4/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ธ.ค 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,500.00          6,500.00     เฉพาะเจาะจง  อภินันท์ สอกา  อภินันท์ สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  5/2564
 5/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ธ.ค 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,400.00          7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุ่ม  นางวารุณี เขียวชอุ่ม เสนอราคาต้่าสุดและ  6/2564
 6/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ธ.ค 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต้่าสุดและ  7/2564
 7/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ธ.ค 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,600.00          7,600.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต้่าสุดและ  8/2564
 8/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ธ.ค 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,800.00          6,800.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ เสนอราคาต้่าสุดและ  9/2564
 9/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ธ.ค 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต้่าสุดและ  10/2564
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 10/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ธ.ค 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต้่าสุดและ  11/2564
 11/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ธ.ค 63




