
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Paraquat 4,280.00          1,605.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต่่าสุดและ 132.1/2564

Organochlorine group  (ประเทศไทย) จ่ากัด  (ประเทศไทย) จ่ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 2 ก.ค 64
2 Cephalosporin gr. 2,000.00          2,000.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต่่าสุดและ 133/2564

 (ประเทศไทย) จ่ากัด  (ประเทศไทย) จ่ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 6 ก.ค 64
3 ค่าระวางน่าส่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 448.00 448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ฟาสท์ เทรดด้ิง บริษัท แอร์ฟาสท์ เทรดด้ิง เสนอราคาต่่าสุดและ 135/2564

โดยเคร่ืองบิน ไม่เกนิราคาท้องตลาด 6 ก.ค 64
4 ค่าน่าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้่า- 250.00 150.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี  เจ๊ะโด  นายซัมรี  เจ๊ะโด เสนอราคาต่่าสุดและ 135/2564

จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไม่เกนิราคาท้องตลาด 6 ก.ค 64
ศพช.สตูล

ค่าน่าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้่า- 100.00
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง-

ศพช.สงขลา
5 di potassium hydrogen - 21,956.40        588.50 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง -  บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง - เสนอราคาต่่าสุดและ 134/2564

phosphate 500 kemaus  จ่ากัด  จ่ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 7 ก.ค 64
Potassium dihydrogen 567.10
phosphate 500 kemaus
Magnesium sulphate 7 hydrate - 823.90
1 kg Kemaus
Di ammonium hydrogen - 1,070.00
orthophosphate 500 g kemaus
Nutrient Agar 500g Difco 2,782.00

Nutrient broth 500g Difco 3,424.00     

Magnesium (II) sulphate - 749.00
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monohydrate 500g kemaus -

Ferrous sulphate 7 hydrate - 567.10
500 g kemaus

6 ผ้ากระชังถ่ายน้่า 2,700.00          450.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร เสนอราคาต่่าสุดและ 136/2564

 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 13 ก.ค 64
7 ค่าเนื้อแก๊ส LPG 15 กก. 750.00             375.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ประเสริฐการไฟฟ้า หจก. ประเสริฐการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุดและ 140/2564

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 14 ก.ค 64
8 1.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์- 7,600.00          เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ่ากัด  บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 141/2564

ต้ังโต๊ะ ยี่ห้อ HP รุ่น HP1-YOP40AA ไม่เกนิราคาท้องตลาด 22 ก.ค 64
หมายเลขครุภัณฑ์ 61-066-18040
210003-288002-001-04 ดังนี้
 ซ่อมเปล่ียน MAINBORD ASROCK 2,500.00     
 ซ่อมเปล่ียน RAM 4GB/1600 700.00        
 ค่าตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์ 200.00
2.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองส่ารองไฟ-
ยี่ห้อ Cleanline รุ่น ML-1000S-
หมายเลขครุภัณฑ์ 61-066-18040
210003-288002-001-06 ดังนี้
 ซ่อมเปล่ียน BATTERY UPS 12V 9A- 700.00        
 (BY INFINITY)
 ค่าซ่อมเคร่ืองส่ารองไฟ 200.00        
3.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ-
Laserjet รุ่น CP1025 Color-
หมายเลขครุภัณฑ์ 61-066-18040
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210003-288002-001-07 ดังนี้
 ตรวจช็คเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 400.00
 ซ่อมเปล่ียน DRUM HP 126A FOR- 2,900.00     
 COLOR LASER CP 1025 IMGING-
 UNIT

9 4.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์- 7,170.00          เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ่ากัด  บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 141/2564
HP รุ่น P66851 หมายเลขครุภัณฑ์- ไม่เกนิราคาท้องตลาด 22 ก.ค 64
04-004-00305-02 ดังนี้
 ซ่อมเปล่ียน WD SSD 480GB SATA- 1,990.00     
 GREEN 3D 2.5'' 7MM

 ซ่อมเปล่ียน MAINBORD GIGABYTE- 2,500.00
 GA H61M DS2 SOCKET1155

 ค่าซ่อมลงโปรแกรมใหม่ 400.00
5.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองส่ารองไฟ-

ขนาด 1KVA ยี่ห้อ Syndome รุ่นIT-

1000 หมายเลขครุภัณฑ์ 04-004-

00305-03 ดังนี้

 ซ่อมเปล่ียน BATTERY UPS 12V 9A- 700.00
 (BY INFINITY)

 ค่าซ่อมเคร่ืองส่ารองไฟ 200.00
10 6.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ-์

คอมพิวเตอร์ Laserjet ยี่ห้อ Samsung-

รุ่น ML-1860 หมายเลขครุภัณฑ์-
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04-001-00430-01 ดังนี้

 ซ่อมเปล่ียน Film อบรีดกระดาษและ- 1,380.00
 ลูกกล้ิงดรัม

11 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 15,000.00        15,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอรูวนั เซ็ง  นายอรูวนั เซ็ง เสนอราคาต่่าสุดและ    1/2564
ม.ค.-64 ไม่เกนิราคาท้องตลาด        3 ส.ค 64




