
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 มิเตอร์ 15 (45) A 10,230.00        560.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านมงตลก่รไฟฟ้า   ร้านมงตลก่รไฟฟ้า  เสนอราคาต่่าสุดและ 58/2563

แท่งกราวทองแดง 1.8 เมตร พร้อม- 160.00        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 ม.ค 63
แคล้ม
สายไฟ VAF 2 1,600.00     
แคล้ม PG คู่ 16-70 มิล 26.00          
สวทิซ์ PANA 35.00
ปล๊ัก PANA 35.00
หน้ากาก PANA 1-3 ช่อง 25.00
ไฟลอตแลมป์ (แดง 5, เขียว 5) 80.00
คีมตัดสาย 10 นิว้ 425.00
คีมล็อค 165.00
ไขควงสลับหัวดี 225.00
โคมเซ็ท LED 18 เมตร 195.00
สายไฟ RAF 2 x1.5/1.5 1,900.00
สวทิซ์ 3 ทาง PANA 85.00
กิป๊ เบอร์1 115.00        
สะพานไฟ 30 A

2 สายพาน A 48 11,948.00        98.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. เพือ่นเกษตรปัตตานี  หจก. เพือ่นเกษตรปัตตานี เสนอราคาต่่าสุดและ 59/2563
สายพาน B 48 98.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 ม.ค 63
สายพาน B 61 118.00
สายพาน B 62 120.00
สายพาน B 64 124.00
สายพาน B 65 126.00
ยอยสลัก 1 x 1 1/4 191.00
โฟม 91.00
ทุน่ไม้ง่ามในตัว 165.00
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3 น้่ามันเคร่ือง Mobil 10 w 30 7,040.00          1,300.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ่ากัด  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 60/2563
กรองน้่ามันเคร่ือง 240.00        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 3 ม.ค 63
ลูกหมากล่าง 950.00        
จารบีล้อ 200.00        
น้่ามันเบรค 200.00        
ท่อไอเสียเทอร์โบ 1,600.00
ค่าบริการเปล่ียนลูกหมาก/อัดจารบีล้อ/- 1,200.00
ท่อเทอร์โบ

ต้ังศูนย์ 400.00
4 น้่าด่ืม 20 ลิตร/ถัง 1,128.00          12.00 เฉพาะเจาะจง  นายมะรอว ีเจ๊ะอูมา  นายมะรอว ีเจ๊ะอูมา เสนอราคาต่่าสุดและ 61.1/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 6 ม.ค 63
5 นอเพลียสกุง้กุลาด่า 20,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายสุพร ซ้ายเส้ง  นายสุพร ซ้ายเส้ง เสนอราคาต่่าสุดและ 61/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 ม.ค 63
6 Fluoguinolone group 1,700.00          1,700.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต่่าสุดและ 63/2563

 (ประเทศไทย) จ่ากัด  (ประเทศไทย) จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 ม.ค 63
7 ค่าระวางน่าส่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 200.00            200.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท แพนไทยแอร์ จ่ากัด  บริษัท แพนไทยแอร์ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 64/2563

โดยเคร่ืองบิน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 ม.ค 63
8 ค่าน่าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 200.00            100.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี เจะ๊โด  นายซัมรี เจะ๊โด เสนอราคาต่่าสุดและ 64/2563

จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 ม.ค 63
ศพช.สตูล

ค่าน่าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 100.00
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง-

ศพช.สงขลา

9 น้่ามันดีเซล 17,478.00        27.83 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต่่าสุดและ 65/2563
น้่ามันเคร่ือง 2 ที 0.5 ลิตร 65.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 ม.ค 63

10 น้่ามันเคร่ือง Mobil 15 w 40 15,770.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ่ากัด  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 62/2563
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ไส้กรองเคร่ือง 180.00        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 9 ม.ค 63
ลูกหมากปีกนกบน 700.00
ลูกหมากปีกนกล่าง 800.00
บูช๊ปีกนกบน 250.00
คันส่งอันกลาง 1,400.00
ลูกหมากคันชักนอก L 650.00
สกรูกันโคลง 120.00
ยางหนวกกุง้ 250.00
น๊อตอ่างน้่ามันเคร่ือง 100.00
แป๊บท้ายไดชาร์ท 180.00
แป๊บยางคอถัง 480.00
เหล็กรัดท่อ 50.00
น้่าดิสเบรกหน้า 1,600.00
สเปรยเ์บรค 250.00
หม้อพักท่อไอเสีย 1,560.00
แป๊บท่อไอเสีย 1,040.00
หลอดไฟถอย 40.00
ค่าบริการซ่อมทัง้หมด 2,000.00
เจียร์ดิสเบรก 500.00
ต้ังศูนย์ 400.00
ค่าบริการเปล่ียนน้่าดิสเบรก 300.00        

11 ปลาเหยือ่สด 36,000.00        20.00          เฉพาะเจาะจง  นายยอืกิบลี มามุ  นายยอืกิบลี มามุ เสนอราคาต่่าสุดและ 67/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 20 ม.ค 63

12 ซ่อมแซมระบบ LAN ภายในอาคาร- 7,670.00          เฉพาะเจาะจง หจก. แนคส์ เน็ตเวร์ิค หจก. แนคส์ เน็ตเวร์ิค เสนอราคาต่่าสุดและ 68/2563
ส่านักงาน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 23 ม.ค 63
Mini Converter/30KM RJ45/- 4,000.00     
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SC (SM) 10/100 Mbps S/N :
00017B005072
ซ่อมแซมอุปกรณ์เชือ่มต่ออินเตอร์เน็ต-
บริเวณอาคารหน่วยตรวจสอบวตัถุดิบ-
สัตวน์้่าชายฝ่ัง
หัว RJ-45 20.00          
ตัวต่อสาย LAN 95.00          
สาย LAN 60 ซม. 80.00          
สวติซ์ฮับ 5 ช่อง 800.00        
ค่าบริการ 400.00        

13 กล่องโฟมเล็ก 2,120.00          55.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านปัตตานีการประมง  ร้านปัตตานีการประมง เสนอราคาต่่าสุดและ 69/2563
กล่องโฟมหูหิว้เล็ก 65.00          ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 24 ม.ค 63
กล่องโฟมหูหิว้กลาง 75.00          




