
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Carbamate Group 4,387.00          2,140.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต่่าสุดและ 85/2564

Escherichia coli 321.00         (ประเทศไทย) จ่ากัด  (ประเทศไทย) จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 เม.ย 64
Organochiorine Group 1,605.00     
Escherichia coli 321.00        

2 Carbamate Group 8,239.00          2,140.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต่่าสุดและ 84/2564
Escherichia coli 321.00  (ประเทศไทย) จ่ากัด  (ประเทศไทย) จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 5 เม.ย 64
Organophosphate Group 1,605.00
Escherichia coli 321.00
Organochiorine Group 1,605.00
Escherichia coli 321.00
Organophosphate Group 1,605.00
Escherichia coli 321.00

3 ค่าระวางน่าส่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพนไทยแอร์ จ่ากดั บริษัท แพนไทยแอร์ จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุดและ 89.1/2564
โดยเคร่ืองบิน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 เม.ย 64

4 ค่าน่าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 200.00 100.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี  เจ๊ะโด  นายซัมรี  เจ๊ะโด เสนอราคาต่่าสุดและ 89.1/2564
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 เม.ย 64
ศพช.สตูล

ค่าน่าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 100.00
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง-

ศพช.สงขลา

5 อาร์ทีเมีย 80% 174,100.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 87/2564
ไลอ้อนสตาร์เฟลค (10 กก./ถัง) 2,600.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 เม.ย 64
ฟอร์มารีน 40% (บรรจุ 20 ลิตร) 650.00
คลอรีน 70% (บรรจุ 40 กก.) 2,800.00
หัวทราย ขนาด 2 นิว้ (50 ตัว/กล่อง) 600.00
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6 ยาฆ่าเห็บ TOP 119,420.00      720.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 88/2564
อาหารปลากะพง 901 (บรรจุ 20กก/ 1,300.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 เม.ย 64
กระสอบ)
อาหารปลากะพง 902 (บรรจุ 20กก/ 1,300.00     
กระสอบ)
อาหารปลากะพง 903 (บรรจุ 20กก/ 1,300.00     
กระสอบ)
ฮอร์โมนซินนาเฟลก 3,000.00     
ตะแกรงคัดไซล์ปลา ขนาด 6 นิว้ 2,400.00     
อาหารปลากะพงขาว NRD 1/2- 1,300.00
(บรรจุ 1 กก./ถุง)
อาหารปลากะพงขาว NRD 5/8- 950.00
(บรรจุ 3 กก./ถุง)
อาหารปลากะพงขาว NRD G8- 3,400.00
(บรรจุ 10 กก./ถุง)
อาหารปลากะพงขาว NRD G12- 3,400.00
(บรรจุ 10 กก./ถุง)
อาหารปลาดีไลท์ เบอร์ 1042 เม็ดลอย 1,650.00

7 พ่อแม่พันธุป์ลากระบอก 4,900.00          50.00          เฉพาะเจาะจง  นายอาลีฟ  แวสุหลง  นายอาลีฟ  แวสุหลง เสนอราคาต่่าสุดและ 90/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 เม.ย 64

8 ปลาเหยือ่สด 35,200.00        22.00 เฉพาะเจาะจง  นายยอืกิบลี  มามุ  นายยอืกิบลี  มามุ เสนอราคาต่่าสุดและ 103/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 เม.ย 64

9 TONER SAMSUNG D 104S 26,220.00        2,390.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ่ากัด  บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 98/2564
TONER BROTHER TN -2380 2,050.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 16 เม.ย 64
น้่าหมึก EPSON T664100/BLACK- 250.00        
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70ML
น้่าหมึก EPSON T664300/- 250.00        
MAGENTA 70 ML
น้่าหมึก EPSON T664300/- 250.00        
MAGENTA 70 ML
น้่าหมึก EPSON T664400/BLACK- 250.00        
YELLOW 70 ML

10 OLIGO PRIMER, 50 NMOLE 2,128.23 18.19 เฉพาะเจาะจง  บริษัท  กิบไทย จ่ากัด  บริษัท  กิบไทย จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 104/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 26 เม.ย 64

11 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม- 5,064.00 110.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต่่าสุดและ 106/2564
500 แผ่น ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 28 เม.ย 64
แฟ้มอ่อน ล้ินพลาสติก A4 10.00
แฟ้มแขวน 18.00
สมุดปกอ่อน 80แผ่น 50.00

12 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 15,000.00        15,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอรูวนั เซ็ง  นายอรูวนั เซ็ง เสนอราคาต่่าสุดและ    1/2564
 1/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด   3 พ.ค 64

13 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต่่าสุดและ     93/2564
 93/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด   3 พ.ค 64

14 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,600.00          6,600.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต่่าสุดและ  94/2564
 94/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด   3 พ.ค 64

15 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ สอกา  นายจรัญ สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  95/2564
 95/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด   3 พ.ค 64

16 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,500.00          6,500.00     เฉพาะเจาะจง  อภินันท์ สอกา  อภินันท์ สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  96/2564
 96/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด   3 พ.ค 64

17 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,400.00          7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุม่  นางวารุณี เขียวชอุม่ เสนอราคาต่่าสุดและ  97/2564
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 97/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด   3 พ.ค 64
18 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต่่าสุดและ  98/2564

 98/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด   3 พ.ค 64
19 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,600.00          7,600.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต่่าสุดและ  99/2564

 99/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด   3 พ.ค 64
20 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,800.00          6,800.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ เสนอราคาต่่าสุดและ  100/2564

 100/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด   3 พ.ค 64
21 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต่่าสุดและ  101/2564

 101/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด   3 พ.ค 64
22 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ  102/2564

 102/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด   3 พ.ค 64




