
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 น้้าด่ืมปริมาตร 20 ลิตร/ถัง 600.00            12.00          เฉพาะเจาะจง  นายมะรอว ี เจ๊ะอูมา  นายมะรอว ี เจ๊ะอูมา เสนอราคาต้่าสุดและ 141.1/2564

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 ส.ค 64
2 ตะปูเกลียว ขนาด 3.5 นิว้ 500.00            100.00        เฉพาะเจาะจง  นายหะยนีิโซ๊ะ  เลาะนะ  นายหะยนีิโซ๊ะ  เลาะนะ เสนอราคาต้่าสุดและ 143/2564

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 10 ส.ค 64
3 ส้วมชักโครกสีขาว 6,800.00          2,550.00     เฉพาะเจาะจง  นายหะยนีิโซ๊ะ  เลาะนะ  นายหะยนีิโซ๊ะ  เลาะนะ เสนอราคาต้่าสุดและ 143/2564

อ่างล้างหน้าสีขาว 1,450.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 10 ส.ค 64
กระจกติดห้องน้้าน้้าสีขาว 250.00

ดอกสวา่นเจาะปูน 250.00

กุญแจบานสวงิ 250.00

ประตู ขนาด 80 ซม.X2.00 ม. 1,300.00

4 กระเบือ้งใส ยาว 1.20 ม. 12,200.00        250.00 เฉพาะเจาะจง  นายหะยนีิโซ๊ะ  เลาะนะ  นายหะยนีิโซ๊ะ  เลาะนะ เสนอราคาต้่าสุดและ 143/2564
วโีก้หน้าต่าง ยาว 16 นิว้ 120.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 10 ส.ค 64
ไม้อัด หนา 4 มม. 270.00

ไม้ ขนาด 1.5''x3''x5.00 ม. 335.00

ลวดเชือ่มธรรมดา 160.00

ลวดเชือ่มสแตนเลส 360.00

5 Nitrofurans (Metabolies) 2,300.00          800.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต้่าสุดและ 142/2564
Albendazole (Anthelmintic) 1,500.00      (ประเทศไทย) จ้ากัด  (ประเทศไทย) จ้ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 11 ส.ค 64

6 ยางนอกใหม่ 265/70-16 / 22,000.00        5,500.00     เฉพาะเจาะจง   หจก. ปัตตานีกิจการยาง   หจก. ปัตตานีกิจการยาง เสนอราคาต้่าสุดและ 144/2564
FROCB มิซลิน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 64

7 ฟอร์มาลีน 40% (20 ลิตร/กล.) 8,100.00          650.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 145/2564
ฮอร์โมนซินาเฟลค 3,400.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 64

8 VIB 180,645.00 530.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 146/2564
แอนตีโฟม 300.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 64

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                                            แบบสขร.1
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังปัตตานี
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จ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป
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ซับเปอร์วติ (วติามินซี) 700.00
MCF(1 กก./กระป๋อง) 2,100.00
พริบแพค เบอร์ 1 17,600.00
พริบแพค เบอร์ 2 17,600.00
พริบแพค PL 150 (1.25 กก./กป.,- 10,400.00   

8 กก/ลัง)

พริบแพค PL 300 พลัส 10,000.00   

ไลอ้อนสตาร์เฟลค (10 กก./ถัง) เบอร์ 1 2,600.00     

ไลอ้อนสตาร์เฟลค (10 กก./ถัง) เบอร์ 2 2,600.00     

เฟลคไบโอเอฟ 5,100.00     

สาหร่ายสไปรูลิน่า 500.00        

ยาฆ่าเชือ้ BU-N (บรรจุ 250 กรัม/กป. 1,100.00
ยาฆ่าเชือ้ BU-Z (บรรจุ 250 กรัม/กป. 1,625.00     

อ๊อกซีเตตร้าซัยคลิน (บรรจุ 1 กก./กป.) 1,500.00
9 ปูนขาว 16,000.00        80.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 146/2564

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 64
10 DNAZOL REAGENT, 100 ML 48,471.00        7,490.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท  กิบไทย จ้ากัด  บริษัท  กิบไทย จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 147/2564

TRACK-IT 100 BP DNA LADDER, - 4,815.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 64
100 RXN

AGAROSE, 100 G. 3,959.00
10X TBE BUFFFR, 1 L 2,889.00

11 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 20โวลล์ 40,643.00        1,200.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมงคลการไฟฟ้า  ร้านมงคลการไฟฟ้า เสนอราคาต้่าสุดและ 148/2564
เบรกเกอร์ 3 เฟส 150 แอมป์ 2,100.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 64
สาย VAF 2x1.5 1,280.00     
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สาย VCT 3x2.5 4,485.00
สาย VFF 2x1.5 1,165.00     

สาย VFF 2x2.5 1,800.00
ปล๊ักตัวเมีย ขนาด 2 รู 350.00        

สวทิซ์ เปิด-ปิด 350.00
หน้ากาก 2 ช่อง 300.00        

ปล๊ักตัวเมีย ขนาด 2 รู 35.00
สวทิซ์ เปิด-ปิด 35.00          

หน้ากาก  ขนาด 1 ช่อง 25.00
คีมย้้าหางปลาเล็ก 185.00        

ปล๊ักตัวผู้ 625.00
ปล๊ักตัวเมีย ขนาด 3 รู กราว 1,400.00     

ดอกสวา่น 1/8 นิว้ 25.00
ดอกสวา่น 1/64 นิว้ 25.00
บล็อกลอย 2''x 4'' 15.00
OP4 (ตัวกันไฟตก) 1,850.00
สวทิซ์กด แบบ Stop 95.00
สวทิซ์กด แบบ Start 95.00
แมกเนติก No.20 415.00
โอโวโหลด 9 แอมป์ 295.00
โอโวโหลด 5 แอมป์ 295.00
เบรกเกอร์ 3 P 30 A 520.00
หางปลา No.25 18.00
สายอ่อน VSF 1x1.5 750.00
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สาย 620.00
ไฟล็อตแล็มป์ (สีเขียว) 80.00
ไฟล็อตแล็มป์ (สีแดง) 80.00
ล้อเก็บสายยาว 30 เมตร (สายไฟแบบ- 1,850.00
ม้วน)

12 อาร์ทีเมีย (ไข่ไรน้้าเค็ม) 225,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โอเวอร์ออล -  บริษัท โอเวอร์ออล - เสนอราคาต้่าสุดและ 149/2564

 คอร์เปอเรชัน่ จ้ากัด  คอร์เปอเรชัน่ จ้ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 64
13 ถุงมือยาง ชนิดไม่มีแป้ง ขนาด M- 23,604.20 385.20 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- เสนอราคาต้่าสุดและ 150/2564

(50 คู่/กล่อง) จ้ากดั จ้ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 64
ถุงมือยาง ชนิดไม่มีแป้ง ขนาด  XS - 385.20
(50 คู่/กล่อง)

Accustart II Geltrack PCR supermix- 8,988.00
500R Quanta

Tip Clear 1000 ul (1000 ชิน้/ - 695.50        

แพ็ค) Axygen

14 Accustart II Geltrack PCR supermix- 30,923.00        8,988.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- เสนอราคาต้่าสุดและ 150/2564
500R Quanta จ้ากดั จ้ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 64
Ice Pack 300g 140x190 mm - 1,605.00     

(54 ชิน้/กล่อง)

Tip 100- 1000 ul blue long - 588.50        

tips (1000/แพ็ค) kirgen

15 Petri dish พลาสติก 90x15 mm -

(500 คู๋/กล่อง) Hycon 1,979.50          1,979.50     เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- เสนอราคาต้่าสุดและ 150/2564

จ้ากดั จ้ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 64
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16 แท่งแก้วกลาง dia 5mm ยาว 30 crn 17,141.40        58.85          เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- เสนอราคาต้่าสุดและ 150/2564
ถุงมือยาง ชนิดไม่มีแป้ง ขนาด L- 385.20        จ้ากดั จ้ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 64
(50 คู่/กล่อง)

ถุงมือยาง ชนิดไม่มีแป้ง ขนาด  XS - 385.20        

(50 คู่/กล่อง)

Accustart II Geltrack PCR supermix- 8,988.00     

500R Quanta

17 Di-Potassium Hydrogen - 4,975.50          588.50        เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- เสนอราคาต้่าสุดและ 150/2564
Orthophosphate 500g Kemaus จ้ากดั จ้ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 64
Di-ammonium hydrogen - 1,070.00     

Orthophosphate 500g Kemaus

18 ถุงมือยาง ชนิดไม่มีแป้ง ขนาด  XS - 2,696.40          385.20        เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- เสนอราคาต้่าสุดและ 150/2564
(50 คู่/กล่อง) จ้ากดั จ้ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 64

19 Biltin 100 mg Sigma-Aldrich 8,963.39          2,621.50     เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- เสนอราคาต้่าสุดและ 150/2564
Vitamin B12>=98% mg,Sigma - 3,199.30     จ้ากดั จ้ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 64
Aldrich

ถุงมือยาง ชนิดไม่มีแป้ง ขนาด L- 385.20        

(50 คู่/กล่อง)

Cylinder gradugted high form A - 277.13        

100 ml Simax

Tip 1-200ul Yellow (1000 ชิน้/ 481.50        

แพ็ค) kirgen

20 Absolute ethanol 2.5lt, Merck 1,391.00          1,391.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค-  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- เสนอราคาต้่าสุดและ 150/2564

จ้ากดั จ้ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 ส.ค 64
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21 แก๊สโซฮฮล์ 95 25,336.00 30.29 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต้่าสุดและ 152/2564
ดีเซล B7 29.83 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 16 ส.ค 64
น้้ามันเคร่ือง 4 ที 1 ลิตร 115.00        

22 น้้ากล่ัน 240.00            10.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต้่าสุดและ 154/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 16 ส.ค 64

23 สเปร์กันชืน้ 3,655.00          215.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมงคลการไฟฟ้า  ร้านมงคลการไฟฟ้า เสนอราคาต้่าสุดและ 155/2564
Digital Phase Proteeter 1,850.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 16 ส.ค 64
มิเตอร์ 15 (45) 580.00

24 คียบ์อร์ด 950.00 550.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านนิวส์คอม แอนด์ เซอร์วสิ  ร้านนิวส์คอม แอนด์ เซอร์วสิ เสนอราคาต้่าสุดและ 153/2564
เมาส์ไร้สาย 400.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 17 ส.ค 64

25 ถ่านพานาโซนิค อัลคาไลน์ LR6T 2B- 1,104.00 23.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต้่าสุดและ 161/2564
AA ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24 ส.ค 64
ถ่านพานาโซนิค อัลคาไลน์ LR03T 2B- 23.00
AAA

26 แฟ้มอ่อน 500g ล้ินพลาสติก A4 3,708.00 10.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต้่าสุดและ 162/2564
ลวดเสียบกระดาษชนิดเหล่ียม ตราม้า- 8.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24 ส.ค 64
เบอร์ 1

ซองพับส่ี เบอร์ 9/100 มีครุฑ (มัดละ/ 1.00
50 ซอง)

ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีด้า 12.00
ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีแดง 12.00
ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีน้้าเงิน 12.00
ปากกาไวน์บอร์ด ไพล็อต ปากแหลม- 22.00
สีน้้าเงิน
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กุญแจทองเหลือง 50 มิล เบอร์ 265 140.00
27 มอเตอร์พัดลม 24 V 3,000.28 1,337.50 เฉพาะเจาะจง  ร้านวรีะแอร์  ร้านวรีะแอร์ เสนอราคาต้่าสุดและ 163/2564

น้้ามันคอมเพรสเซอร์ R-134( 50ML) 374.50 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24 ส.ค 64
แวค็อัดน้้ายาแอร์ใหม่ R-134 ดูปองค์ 802.50
ค่าแรงในการซ่อม 485.78

28 ปูทะเลไข่ในกระดอง (3 ตัว/กก.) 3,420.00 450.00 เฉพาะเจาะจง  นายมูฮ้าหมัดสุกรี  มะแซ  นายมูฮ้าหมัดสุกรี  มะแซ เสนอราคาต้่าสุดและ 164/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24 ส.ค 64

29 แปลงล้างหลอดทดลอง ขนาดกลาง 577.80 48.15 เฉพาะเจาะจง  หจก. พ.ีเอส.ซาย ์เคมีคอล  หจก. พ.ีเอส.ซาย ์เคมีคอล เสนอราคาต้่าสุดและ 156/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 25 ส.ค 64

30 แปรงล้างหลอดทดลอง ขนาดเล็ก 4,434.08 39.59 เฉพาะเจาะจง  หจก. พ.ีเอส.ซาย ์เคมีคอล  หจก. พ.ีเอส.ซาย ์เคมีคอล เสนอราคาต้่าสุดและ 156/2564
Triptic soy agar 500g. 1,979.50 เฉพาะเจาะจง  หจก. พ.ีเอส.ซาย ์เคมีคอล  หจก. พ.ีเอส.ซาย ์เคมีคอล ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 25 ส.ค 64

31 กระดาษทิชชู (24 ม้วน) 770.40 เสนอราคาต้่าสุดและ 156/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 25 ส.ค 64

32 Sodium thiosulfate s hydrate 1 kg. 12,454.80 663.40 เฉพาะเจาะจง  หจก. พ.ีเอส.ซาย ์เคมีคอล  หจก. พ.ีเอส.ซาย ์เคมีคอล เสนอราคาต้่าสุดและ 156/2564
TCBS Agar 500 g. 2,782.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 25 ส.ค 64

33 กระดาษทิชชู (24 ม้วน/แพ็ค) 13,770.90 214.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. บอส ออฟติคอล  หจก. บอส ออฟติคอล เสนอราคาต้่าสุดและ 157/2564
ถุงด้า 24x28 นิว้ 64.20 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 25 ส.ค 64
ถุงด้า 36x45 นิว้ 2,086.50
น้้ายาล้างจาน 3.8 ลิตร 246.10
น้้ายาเช็ดกระจก 330 มิลลิลิตร 48.15
แปรงถูพืน้ด้ามยาว 1,027.20
ทิชชูม้วนใหญ่ 2 ชัน้ 300 เมตร - 481.50
3 ม้วน/แพ็ค)

แผ่นใยขัดพร้อมด้ามจับ 899.80
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34 คลอรีน 70% (40 กก./ถัง) 28,000.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุดและ 159/2564
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 26 ส.ค 64

35 เปล่ียนน้้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ 20,335.35        176.55 เฉพาะเจาะจง  บริษัท  ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง-  บริษัท  ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง- เสนอราคาต้่าสุดและ 158/2564
เปล่ียนน้้ามันเฟืองท้าย 107.00 จ้ากดั จ้ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 27 ส.ค 64
เปล่ียนน้้ามันเคร่ือง,กรองเคร่ือง 267.50
ปรับต้ังระยะฟรี และช่วงเหยยีบคัน- 160.50
เหยีย่บคลัตซ์

เปล่ียนน้้ามันเกร่ียร์ 107.00
เปล่ียนลูกหมากปีกนกบน ด้านบน- 1,284.00
ข้างขวา-ซ้าย

เปล่ียนลูกหมากปีกนกบน ด้านล่าง- 1,177.00
ข้างขวา-ซ้าย

เปล่ียนคันส่ง ข้างขวา-ซ้าย 802.50
เปล่ียน และ/หรือ ปรับต้ังลูกหมาก- 588.50
ปลายคันส่ง ข้างขวา-ซ้าย

เปล่ียนสายพาน ระบบปรับอากาศ 107.00
เปล่ียนสายพาน ใบพัดออลเตอร์เนเตอร์ 160.50
เปล่ียนน้้าหล่อเยน็เคร่ืองยนต์ 428.00
เปล่ียนกรองน้้ามันเชือ้เพลิง 267.50
เปล่ียน หรือถอด-ติดต้ังแม่ปัม๊คลัตซ์บน 214.00
เปล่ียนสวติซ์ไฟถอย 160.50
ปรับต้ังวาล์ว/เปล่ียนซีลหัวฉีด - 1,257.25
โอริงฝาครอบวาล์วพร้อมตรวจเช็ค-

สภาพเคร่ืองยนต์ (คอมมอนเรล)
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สลักล็อคลูกหมากปีกนกบน 124.12
สลัก 51.36
น้้ามันเบรกเบสโกั DOT-3 0.5L 171.20
ปะเก็นปล๊ักเติมน้้ามันเฟืองท้าย 23.54
ปะเก็นปล๊ักเติมน้้ามันเกียร์ 36.38
ปล๊ักถ่ายน้้า หม้อน้้า 21.40
แป็ปข้อต่อท่อยางน้้ามันเชือ้เพลิงไหลกลับ 55.64
แป็ปข้อต่อท่อยางน้้ามันเชือ้เพลิงไหลกลับ 166.92
ไส้กรองน้้ามันเคร่ือง 224.00
สายพานพัดลมหม้อน้้า 155.15
รีเลยเ์บรกไอเสีย 85.60
ปล๊ักถ่ายน้้ามันเคร่ือง 62.06
ปะเก็นปล๊ักถ่ายน้้ามันเคร่ือง 23.54
น้้ายาหล่อเยน็ LLC-545 3 ลิตร 529.65
ปะเก็นเบ้ารองแป๊บหัวฉีด 428.00
สายพานแอร์ 230.00        

ปัม๊คลัตซ์บน 1,053.95
ปะเก็นยางปิดเพลาลูกเบีย้ว 115.56

ลูกหมากปีกนกบน 1,080.70
ลูกหมากปีนนกบน 1,487.30     

ลูกหมากปีกนกล่าง 1,487.30
ฝาครอบซีลหัวฉีด 291.04        

ลูกหมากแร็คพวงมาลัยตัวใน 984.40
ลูกหมากคันส่งแร็คพวงมาลัยตัวนอก 727.60        
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ไส้กรองเชือ้เพลิง 454.75
ปะเก็นฝาครอบวาล์ว 123.05
ปะเก็นแหวนทองแดงรองหัวฉีด 406.60        

สวติซ์ไฟถอย 1,294.70
ปะเก็น 42.80
ปะเก็นปล๊ักถ่ายน้้ามันเฟืองท้าย 23.54
น้้ามันเพาเวอร์ตรีเพขร DEXRON LLL- 203.30
1 ลิตร

น้้ายาท้าความสะอาดเบรค 288.90
ปะเก็นเหลวสีด้า 394.83
น้้ามันเคร่ืองดีเซลตรีเพชร 15 W40- 353.10
C14 209L (CFL013)

น้้ามันเฟืองท้ายตรีเพชร 84W-140GL5 261.08
น้้ามันเคร่ืองกึ่งสังเคราะห์ 10W-30- 937.32
6 ลิตร

น้้ามันเคร่ืองกึง่สังเคราะห์ 10W-30- 156.22
1 ลิตร

36 ลูกหมากแร็ค 12,600.00 650.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท  รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด  บริษัท  รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 165/2564
ยางนอกใหม่ D/LLT37 215/65R16 2,750.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 31 ส.ค 64
ค่าบริการเปล่ียนลูกหมากแร็ค 300.00

37 Tranfer pipette st 500 ชิน้/กล่อง 16,114.20        1,284.00     เฉพาะเจาะจง  หจก. พ.ีเอส.ซายน์ เคมีคอล  หจก. พ.ีเอส.ซายน์ เคมีคอล เสนอราคาต้่าสุดและ 166/2564
สไลด์นับแพลงค์ตอน รุ่น PK-CO-6 2,033.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 31 ส.ค 64
กระบอกตวงพลาสติก 144.45        

Beaker ''Pyrex'' 85.60          
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Beaker ''Pyrex'' 117.70        

Beaker ''Pyrex'' 133.75        

Beaker ''Pyrex'' 246.10
38 TONER SAMSUNG D104s 19,120.00 2,390.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด  บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 167/2564

TONER HP BROTHER TH- 2380 2,090.00     ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 31 ส.ค 64
TONER HP CE310A/126A BLACK- 1,890.00
FOR CP10

คียบ์อร์ด 210.00
39 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต้่าสุดและ  101/2564

 101/2564 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ย 64
40 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต้่าสุดและ  102/2564

102/2564 1 ก.ย 64




