
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 ชริมเพิล (ชุดตรวจโรคตัวแดง) 7,200.00          300.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท พินพานัท -  บริษัท พินพานัท - เสนอราคาต่่าสุดและ 41/2564

 อินเตอร์เนชั่นแนล  อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ค 64
2 นอเพลียสกุ้งกุลาด่า 27,500.00        5,500.00     เฉพาะเจาะจง  นายสุพร  ซ้ายเส้ง  นายสุพร  ซ้ายเส้ง เสนอราคาต่่าสุดและ 44/2564

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ค 64
3 เดตตอล 8,217.60          2,054.40 เฉพาะเจาะจง  หจก. พี.เอส.ซายน์ เคมีคอล  หจก. พี.เอส.ซายน์ เคมีคอล เสนอราคาต่่าสุดและ 43/2564

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 5 ม.ค 64
4 ถุงมือแพทย์ แบบมีแป้ง เบอร์ SX 26,108.00        5,136.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. พี.เอส.ซายน์ เคมีคอล  หจก. พี.เอส.ซายน์ เคมีคอล เสนอราคาต่่าสุดและ 43/2564

TCBS Agar (500g) 2,782.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 5 ม.ค 64
เพลสพลาสติก 90x150 mm. 2,568.00

5 อลูมิเนียมฟอยค์ ขนาด 37.5 นิ้ว - 3,338.40          3,338.40     เฉพาะเจาะจง  หจก. พี.เอส.ซายน์ เคมีคอล  หจก. พี.เอส.ซายน์ เคมีคอล เสนอราคาต่่าสุดและ 43/2564
(1 กล่องใหญ/่บรรจุ 48 กล่องเล็ก) ไม่เกนิราคาท้องตลาด 5 ม.ค 64

6 ทีโพล 19,075.96        160.50 เฉพาะเจาะจง  หจก. พี.เอส.ซายน์ เคมีคอล  หจก. พี.เอส.ซายน์ เคมีคอล เสนอราคาต่่าสุดและ 43/2564
Chrome agar 16,585.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 5 ม.ค 64
แปรงล้างอุปกรณ์ 58.85
แปรงล้างขวด 250 ml 41.73

7 กระดาษเช็ดเลนส์ 5,360.70          117.70        เฉพาะเจาะจง  หจก. พี.เอส.ซายน์ เคมีคอล  หจก. พี.เอส.ซายน์ เคมีคอล เสนอราคาต่่าสุดและ 43/2564
ทิชชูม้วนยาว 241.10 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 5 ม.ค 64
Ethanol absolute 2.5 liter 1,391.00

8 Chromephenical 5 ml 43,281.50        96.30 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพี ไวแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพี ไวแอนติฟิค- เสนอราคาต่่าสุดและ 42/2564
Accustart II Geltrack FCR supermix 8,988.00 จ่ากัด จ่ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 5 ม.ค 64
500R Quanta

Microcentrifuge tube 1.5 ml - 481.50
(500 ชิ้น/แพ็ค) Kirgen
PCR Tubes 0.2 ml with Attached- 695.50
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Flat Caps , (1000 ชิ้น/แพ็ค)

Tip 100-1000ul blue long tips- 588.50
(1000 ชิ้น/แพ็ค) Kirgen
Tip Clear 1000ul - 695.50        
(1000 ชิ้น/แพ็ค) Kxygen _
Tip 1-200 ul yellow - 481.50        
(1000 ชิ้น/แพ็ค) Kxygen
Tip 0.5-10 ul Clear - 695.50        
(1000 ชิ้น/แพ็ค) Axygen
Alcohlo 70% ขนาด 450 ml GPO- 1,016.50     
(16 ขวด/ลัง )
Hydrochloric acid 2.5 lt Merck 952.30        
Tip 1-200 ul sterile (96ชิ้น/แพ็ค)- 1,391.00
(10 แพ็ค/กล่อง) Kirgen

9 Sodium chloride 1 kg Merck 21,442.80        449.40 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพี ไวแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพี ไวแอนติฟิค- เสนอราคาต่่าสุดและ 42/2564
di-Potassium Hydrogen - 588.50        จ่ากัด จ่ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 5 ม.ค 64
Orthophosphate 500g Kemaus
Di amrnonium hydrogen - 1,070.00     
Orthophosphate 500g Kemaus
ถุงมือยาง ชนิดไม่มีแป้ง ขนาด SX- 7,062.00     
(50คู่/กล่อง) (20กล่อง/ลัง) -
ยี่ห้อศรีตรัง

10 ตรายาง ส่าเนาถูกต้อง 11,972.00        30.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต่่าสุดและ 45/2564
ตรายาง ส่าเนาคู่ฉบับ 30.00          ไม่เกนิราคาท้องตลาด 5 ม.ค 64
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ปากกาลบค่าผิดเพนเทล ZL72-WBT - 50.00
4.2 มล. ด้ามน้่าเงิน
น้่ายาลบค่าผิดเพล หัวเข็ม ZL 102-W 45.00
ลวดเสียบกระดาษชนิดเหล่ียม ตราม้า- 8.00            
เบอร์ 1
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม - 110.00        
500 แผ่น (Idea MAX)

11 ค่าระวางน่าส่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 256.00 256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ฟาสท์ เทรดด้ิง บริษัท แอร์ฟาสท์ เทรดด้ิง เสนอราคาต่่าสุดและ 46/2564
โดยเคร่ืองบิน ไม่เกนิราคาท้องตลาด 6 ม.ค 64

12 ค่าน่าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้่า- 200.00 100.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี  เจ๊ะโด  นายซัมรี  เจ๊ะโด เสนอราคาต่่าสุดและ 46/2564
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไม่เกนิราคาท้องตลาด 6 ม.ค 64
ศพช.สตูล

ค่าน่าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้่า- 100.00
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง-

ศพช.สงขลา

13 น้่ามันดีเซล 15,468.00 24.63 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต่่าสุดและ 47/2564
น้่ามันเคร่ือง ดี3 พลัส 1 ลิตร 115.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 6 ม.ค 64

14 เชือกใยยักษ์ 7,826.00 180.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมิตรไทย  ร้านมิตรไทย เสนอราคาต่่าสุดและ 49/2564
ด้ายโพลี 500.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 11 ม.ค 64

15 TONER HP 85A/CE285A FOR - 43,020.00 2,390.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทักษิณอินเท๕ จ่ากัด  บริษัท ทักษิณอินเท๕ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 48/2564

LASERJET P1102/P1102W- ไม่เกนิราคาท้องตลาด 12 ม.ค 64
(1600 PAGES)

16 ปลาเหยื่อสด 17,600.00 22.00 เฉพาะเจาะจง  นายยือกิบลี  มามุ  นายยือกิบลี  มามุ เสนอราคาต่่าสุดและ 51/2564
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ไม่เกนิราคาท้องตลาด 15 ม.ค 64
17 ตรายางร่าง พิมพ์ ทาน ตรวจ 3,950.00          220.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านอมรพานิช  ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่่าสุดและ 53/2564

ตรายางทราบ 60.00          ไม่เกนิราคาท้องตลาด 25 ม.ค 64
ตรายางอ้างอิงขอเบิก เลขทีเ่อกสาร 150.00
ตรายางอ้างอิงขอเบิก เลขทีเ่อกสาร 180.00
หักค้างลูกหนี้ เลขทีเ่อกสาร 150.00
ตรายางต่าแหน่งนักวชิาการประมง - 190.00
ปฏิบัติการ

ตรายางเจ้าพนักงานธรุการช่านาญงาน 190.00
ตรายางเจ้าพนักงานประมงช่านาญงาน 190.00
ผู้อ่านวยการศูนย์ฯ 190.00

18 พลาสติกใส 85% 11,000.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 52/2564
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 29 ม.ค 64

19 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 15,000.00        15,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอรูวนั เซ็ง  นายอรูวนั เซ็ง เสนอราคาต่่าสุดและ    1/2564
 1/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ก.พ 64

20 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต่่าสุดและ     2/2564
 2/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ก.พ 64

21 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,600.00          6,600.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต่่าสุดและ  3/2564
 3/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ก.พ 64

22 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ สอกา  นายจรัญ สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  4/2564
 4/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ก.พ 64

23 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,500.00          6,500.00     เฉพาะเจาะจง  อภินันท์ สอกา  อภินันท์ สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  5/2564
 5/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ก.พ 64
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24 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,400.00          7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุ่ม  นางวารุณี เขียวชอุ่ม เสนอราคาต่่าสุดและ  6/2564
 6/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ก.พ 64

25 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต่่าสุดและ  7/2564
 7/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ก.พ 64

26 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,600.00          7,600.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต่่าสุดและ  8/2564
 8/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ก.พ 64

27 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,800.00          6,800.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ เสนอราคาต่่าสุดและ  9/2564
 9/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ก.พ 64

28 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต่่าสุดและ  10/2564
 10/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ก.พ 64

29 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ  11/2564
 11/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ก.พ 64




