
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 น้้าด่ืมปริมาตร 20 ลิตร/ถัง 744.00             12.00          เฉพาะเจาะจง  นายมะรอว ี เจ๊ะอูมา  นายมะรอว ี เจ๊ะอูมา เสนอราคาต้่าสุดและ 54/2564

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 ก.พ 64
2 ค่าระวางน้าส่งวตัถุดิบสัตวน์้้า- 264.00             264.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท แพนไทยแอร์ จ้ากัด  บริษัท แพนไทยแอร์ จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 56/2564

โดยเคร่ืองบิน ไม่เกนิราคาท้องตลาด 2 ก.พ 64
ค่าน้าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้้า- 200.00             100.00        เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี  เจ๊ะโด  นายซัมรี  เจ๊ะโด เสนอราคาต้่าสุดและ 56/2564
จ้านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไม่เกนิราคาท้องตลาด 2 ก.พ 64
ศพช.สตูล
ค่าน้าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้้า- 100.00        
จ้านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง-
ศพช.สงขลา

3 หอยหวาน 960.00             320.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมีร่า  เจะเลาะ นางสาวมีร่า  เจะเลาะ เสนอราคาต้่าสุดและ 58/2564
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 3 ก.พ 64

4 Cepltalosporin gr
Nitrofurans tnetabolites (LC/MS ) 2,800.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต้่าสุดและ 59/2564

800.00  (ประเทศไทย) จ้ากัด  (ประเทศไทย) จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 3 ก.พ 64
5 ค่าเนื้อแก๊ส LPG 15 กก. 750.00             375.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.ประเสริฐการไฟฟ้า  หจก.ประเสริฐการไฟฟ้า เสนอราคาต้่าสุดและ 64/2564

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 17 ก.พ 64
6 รายการซ่อมกล้องจุลทรรศน,์ SOSHO 3,000.00          เฉพาะเจาะจง  ส้านักเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์-  ส้านักเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์- เสนอราคาต้่าสุดและ 65/2564

 ซ่อมระบบไฟ 1,500.00  และการทดสอบ -  และการทดสอบ - ไม่เกนิราคาท้องตลาด 17 ก.พ 64
 ค่าบริการล้างเลนส์ 1,500.00  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

7 หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 36 W 6,430.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมงคลการไฟฟ้า  ร้านมงคลการไฟฟ้า เสนอราคาต้่าสุดและ 66/2564
หลอด LED E. 27 13 W 70.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 24 ก.พ 64
หลอดสปอร์ไลพ์ 500 W 55.00
ปล๊ักกราวคู่ PANA 140.00

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2564                                             แบบสขร.1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังปตัตานี
วันที.่....23...เดอืน.......กุมภาพันธ.์........พ.ศ.....2564...(1).มาตรา 9........

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป
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ปล๊ัก PANA 35.00
ปล๊ักยาว 3 รู 3 สวทิซ์ ยาว 5 เมตร 195.00

8 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 15,000.00        15,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอรูวนั เซ็ง  นายอรูวนั เซ็ง เสนอราคาต้่าสุดและ    1/2564
 1/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ม.ีค 64

9 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต้่าสุดและ     2/2564
 2/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ม.ีค 64

10 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,600.00          6,600.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต้่าสุดและ  3/2564
 3/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ม.ีค 64

11 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ สอกา  นายจรัญ สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  4/2564
 4/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ม.ีค 64

12 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,500.00          6,500.00     เฉพาะเจาะจง  อภินันท์ สอกา  อภินันท์ สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  5/2564
 5/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ม.ีค 64

13 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,400.00          7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุ่ม  นางวารุณี เขียวชอุ่ม เสนอราคาต้่าสุดและ  6/2564
 6/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ม.ีค 64

14 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต้่าสุดและ  7/2564
 7/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ม.ีค 64

15 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,600.00          7,600.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต้่าสุดและ  8/2564
 8/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ม.ีค 64

16 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,800.00          6,800.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ เสนอราคาต้่าสุดและ  9/2564
 9/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ม.ีค 64

17 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต้่าสุดและ  10/2564
 10/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ม.ีค 64

18 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต้่าสุดและ  11/2564
 11/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   1 ม.ีค 64




