
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 พันธุป์ูทะเล (15ตัว/กก.) จ านวน- 90,000.00        200.00        เฉพาะเจาะจง  นายมูฮ าหมัดสุกรี มะแซ  นายมูฮ าหมัดสุกรี มะแซ เสนอราคาต่ าสุดและ 123/2562
2 6750 ตัว ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 มิ.ย 64

น้ ามันดีเซล 17,118.00        28.53          เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต่ าสุดและ 123.1/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 มิ.ย 64

3 Nitrofuran parent drugs (HPLC) 1,000.00          1,000.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต่ าสุดและ 126/2564
 (ประเทศไทย) จ ากัด  (ประเทศไทย) จ ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 มิ.ย 64

4 อาร์ทีเมีย (ไข่ไรน้ าเค็ม) ขนาดบรรจุ- 90,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โอเวอร์ออล -  บริษัท โอเวอร์ออล - เสนอราคาต่ าสุดและ 124/2564
ไม่น้อยกวา่ 425 กรัม  คอร์เปอเรชัน่ จ ากัด  คอร์เปอเรชัน่ จ ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 9 มิ.ย 64

5 แอมแปร์ชาร์จ 623.00            285.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านรัตน์มอเตอร์ยะหร่ิง  ร้านรัตน์มอเตอร์ยะหร่ิง เสนอราคาต่ าสุดและ 127/2564
ทีคี่มจับ 60.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 มิ.ย 64
หัวสาย 10.00
ไดโอ๊ด 120.00
ค่าแรงเช็คซ่อม 150.00

6 DNAZOL REAGENT,100 ML 20,865.00        6,955.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท  กิบไทย จ ากัด  บริษัท  กิบไทย จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและ 128/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 21 มิ.ย 64

7 DNAZOL REAGENT,100 ML 6,955.00          6,955.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท  กิบไทย จ ากัด  บริษัท  กิบไทย จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและ 128/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 21 มิ.ย 64

8 อาหาร 9701 2,132.00          1,066.00     เฉพาะเจาะจง  หจก. เพือ่นเกษตรปัตตานี  หจก. เพือ่นเกษตรปัตตานี เสนอราคาต่ าสุดและ 129/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 มิ.ย 64

9 ซ่อมเคร่ืองสูบชนิดสัมเมอร์ท ขนาด 2,120.00          2,120.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เจ ซี เทรดด้ิง- บริษัท พี เจ ซี เทรดด้ิง- เสนอราคาต่ าสุดและ 129.1/2564
4 นิว้ ยีห่้อ SONHO PUMP รุ่น BH-  จ ากัด  จ ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 มิ.ย 64
4375

10 น้ ามันดีเซล 23,376.00 29.23 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต่ าสุดและ 130/2564
น้ ามันเบนซิน 29.19 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24/2564

11 MCF (1 กิโลกรัม/กระป๋อง) 34,580.00        2,100.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุดและ 131/2564
เฟลตไบโอเอฟ (6 ซอง/ลัง) 5,100.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 มิ.ย 64
อาหารส าเร็จรูป NRD 1/2 (1 กก./ถุง) 1,300.00
ซัมเปอร์วติ (วติามิน C) 700.00        

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562                                             แบบสขร.1
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังปัตตานี
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ล าดับที่
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
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ปูนโดโลไมท์ 80.00          
12 Pyrethrold group 15,087.00        1,605.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต่ าสุดและ 132/2564

Escherichia Coli 321.00         (ประเทศไทย) จ ากัด  (ประเทศไทย) จ ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 30 มิ.ย 64
Paraquat 2,675.00     
Escherichia Coli 321.00        
Organuchlorine Group 1,605.00     
Escherichia Coli 321.00
Organuchlorine Group 1,605.00     
Escherichia Coli 321.00
Cabarmate Group 2,140.00     
Escherichia Coli 321.00
Organophosphate group 1,605.00     
Escherichia Coli 321.00
Organophosphate group 1,605.00     
Escherichia Coli 321.00

13 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 15,000.00        15,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอรูวนั เซ็ง  นายอรูวนั เซ็ง เสนอราคาต่ าสุดและ    1/2564
 1/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด   3 พ.ค 64

14 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,400.00          7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุม่  นางวารุณี เขียวชอุม่ เสนอราคาต่ าสุดและ  97/2564
 97/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 5 ก.ค 64

15 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,600.00          7,600.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต่ าสุดและ  99/2564
 99/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 5 ก.ค 64

16 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,800.00          6,800.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ เสนอราคาต่ าสุดและ  100/2564
 100/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 5 ก.ค 64

17 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต่ าสุดและ  101/2564
 101/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 5 ก.ค 64
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต่ าสุดและ  102/2564

18  102/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 5 ก.ค 64




