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1 น้้าด่ืมปริมาตร 20 ลิตร/ถัง 840.00             12.00          เฉพาะเจาะจง  นายมะรอว ี เจ๊ะอูมา  นายมะรอว ี เจ๊ะอูมา เสนอราคาต้่าสุดและ 110/2564

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 3 พ.ค 64
2 น้้ามันเบนซิน 22,056.00        27.69          เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต้่าสุดและ 111/2564

น้้ามันดีเซล 27.53          ไม่เกนิราคาท้องตลาด 3 พ.ค 64
3 น้้ากล่ัน 120.00             10.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต้่าสุดและ 112/2564

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 3 พ.ค 64
4 Tryptic soy agar 500 g. 19,003.20        2,118.60 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- เสนอราคาต้่าสุดและ 109/2564

Microcentrifuge tube 1.5 ml- 481.50 จ้ากัด จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 5 พ.ค 64
(500 ชิ้น/แพ็ค)
Tip 100-1000 ul blue  long tips- 588.50
(1000 ชิ้น/แพ็ค)
Tip  clear 100-1000 ul - 695.50
(1000 ชิ้น/แพ็ค)
Tip 0.510 ul clear (1000ชิ้น/แพ็ค) 695.50        

5 Photassium dihydrogen - 17,419.60        567.10        เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- เสนอราคาต้่าสุดและ 109/2564
orthophosphate 500 g. จ้ากัด จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 5 พ.ค 64
Aluminium foil 18x7.62 เมตร 123.05
ถุงมือยาง ชนิดไมมีแป้ง ขนาด XS- 385.20
(50 คู่/กล่อง)

Ethanol L PURE 95% ถังพลาสติก - 1,819.00

18 ลิตร
6 ท่อแป๊บน้้า 2,050.00          600.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท  รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด  บริษัท  รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 114/2564

ท่อยาง 100.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 11 พ.ค 64
เหล็กรัด 50.00

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2564                                             แบบสขร.1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังปตัตานี
วันที.่....27...เดอืน.......พฤษภาคม.........พ.ศ.....2564...(1).มาตรา 9........

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2564                                             แบบสขร.1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังปตัตานี
วันที.่....27...เดอืน.......พฤษภาคม.........พ.ศ.....2564...(1).มาตรา 9........

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

ท่อข้างเคร่ือง 550.00
น้้ายาหม้อน้้า 200.00
ค่าบริการ 400.00

7 ปูไข่ (8 ตัว) 1,000.00          500.00 เฉพาะเจาะจง  นายมูฮ้าหมัดสุกรี  มะแซ  นายมูฮ้าหมัดสุกรี  มะแซ เสนอราคาต้่าสุดและ 115/2564
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 18 พ.ค 64

8 น้้ามันเคร่ือง 10 w-30 4,936.00          1,400.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท  รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด  บริษัท  รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 116/2564
กรองเคร่ือง 180.00        ไม่เกนิราคาท้องตลาด 19 พ.ค 64
น้้ามันเกียร์ 200.00        
น้้ามันเฟืองท้าย 200.00        
น้้ามันเพาเวอร์ 250.00        
น้้ามันเบรค 200.00        
น้้ายาหม้อน้้า 480.00        
แหวนรอง No.14 20.00
เจียรจานเบรคหน้า 600.00        
ค่าบริการ 700.00

9 ท่ออัดอ๊อกซิเย่น 481.50             160.50        เฉพาะเจาะจง  บริษัท  ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จก.  บริษัท  ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จก. เสนอราคาต้่าสุดและ 118/2564
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 19 พ.ค 64

10 ค่าระวางน้าส่งวตัถุดิบสัตวน์้้า- 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มุกดา แอร์ คาร์โก-้ บริษัท มุกดา แอร์ คาร์โก-้ เสนอราคาต้่าสุดและ 119/2564
โดยเคร่ืองบิน จ้ากัด จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 19 พ.ค 64

11 ค่าน้าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้้า- 200.00 100.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี  เจ๊ะโด  นายซัมรี  เจ๊ะโด เสนอราคาต้่าสุดและ 119/2564
จ้านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไม่เกนิราคาท้องตลาด 19 พ.ค 64
ศพช.สตูล

ค่าน้าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้้า- 100.00
จ้านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง-
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ศพช.สงขลา
12 Sulfonamide group ( LC/MS) 2,500.00          2,500.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต้่าสุดและ 119.1/2564

 (ประเทศไทย) จ้ากัด  (ประเทศไทย) จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 19 พ.ค 64
13 นอเพลียสกุ้งกุลาด้า 27,500.00        5,500.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวกรรณิการ์  ชลสินธุ์  นางสาวกรรณิการ์  ชลสินธุ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 117/2564

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 20 พ.ค 64
14 เกลือป่นไอโอดีน 788.00             6.00 เฉพาะเจาะจง  บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.  บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. เสนอราคาต้่าสุดและ 121/2564

เกลือปรุงทิพย์ 16.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 27 พ.ค 64
น้้าตาลอ้อยธรรชาติ 24.00          

15 ถุงพลาสติก 5x9 450.00 75.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านไพศาล  ร้านไพศาล เสนอราคาต้่าสุดและ 122/2564
ถุงพลาสติก 8x12 75.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 27 พ.ค 64
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 15,000.00        15,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอรูวนั เซ็ง  นายอรูวนั เซ็ง เสนอราคาต้่าสุดและ    1/2564
 1/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 ม.ิย 64
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,400.00          7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุ่ม  นางวารุณี เขียวชอุ่ม เสนอราคาต้่าสุดและ  97/2564
 97/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 ม.ิย 64
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต้่าสุดและ  98/2564
 98/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 ม.ิย 64
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,600.00          7,600.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต้่าสุดและ  99/2564
 99/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 ม.ิย 64
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,800.00          6,800.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ เสนอราคาต้่าสุดและ  100/2564
 100/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 ม.ิย 64
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต้่าสุดและ  101/2564
 101/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 ม.ิย 64
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต้่าสุดและ  102/2564
 102/2564 1 ม.ิย 64




