
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 เปล่ียนน้้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ 4,008.33          165.95        เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปัตตานีเจริญ-  บริษัท ปัตตานีเจริญ- เสนอราคาต้่าสุดและ  12/2564

เปล่ียนน้้ามันเฟืองท้าย 100.58         เทรดด้ิง จ้ากัด  เทรดด้ิง จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 12 ต.ค 63
เปล่ียนน้้ามันเคร่ือง, กรองเคร่ือง 251.45        
เปล่ียนน้้ามันเกียร์ 100.58        
เปล่ียนกรองอากาศ 100.58
เปล่ียนกรองน้้ามันเชื้อเพลิง 251.45
ปะเก็นปล๊ักเติมน้้ามันเฟืองท้าย 21.40
ปะเก็นปล๊ักเติมน้้ามันเกียร์ 32.10
ไส้กรองน้้ามันเคร่ือง 214.00
ปล๊ักถ่ายน้้ามันเคร่ือง 62.06
ปะเก็นปล๊ักถ่ายน้้ามันเคร่ือง 12.40          
ไส้กรองอากาศ 321.00        
ไส้กรองเชิ้อเพลิง 433.35        
ปะเก็นปล๊ักเติมน้้ามันเฟืองท้าย - 21.40

เพลาหน้า
น้้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ตรีเพชร - 203.30
DEXRON III

น้้ามันเคร่ืองดีเซลตรีเพชร 15w40c14 353.10
น้้ามันเฟืองท้ายตรีเพชร 85w-140GL5 261.08
น้้ามันเคร่ืองกึ่งสังเคราะห์ 10w-30- 937.32
6 ลิตร

น้้ามันเคร่ืองกึ่งสังเคราะห์ 10w-30- 156.22
1 ลิตร

2 ปลาเหยื่อ 27,764.00        22.00 เฉพาะเจาะจง นายยือกิบลี มามุ นายยือกิบลี มามุ เสนอราคาต้่าสุดและ 12.2/2564

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563                                             แบบสขร.1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังปตัตานี
วันที.่....29...เดอืน.......ตลุาคม.........พ.ศ.....2563...(1).มาตรา 9........

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป
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ไม่เกนิราคาท้องตลาด 27 ต.ค 63
3 เต้าหูไ้ข่ฟาร์มสุข 120g 350.00             7.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ ฟูด้ คอร์ปอเรชั่น บริษัท มายด์ ฟูด้ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาต้่าสุดและ 13/2563

จ้ากัด จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 29 ต.ค 63
4 เปล่ียนน้้ามันเคร่ือง, กรองเคร่ือง 4,909.16          251.45        เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปัตตานีเจริญ-  บริษัท ปัตตานีเจริญ- เสนอราคาต้่าสุดและ 14/2564

เปล่ียนสายพาน ใบพัดออลเตอร์เนเตอร์ 150.85         เทรดด้ิง จ้ากัด  เทรดด้ิง จ้ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 30 ต.ค 63
เปล่ียนกรองน้้ามันเชื้อเพลิง 251.45        
ล้างหัวฉีด (เฟรชแอร์) 376.64        
ไส้กรองน้้ามันเคร่ือง 214.00
สายพานพัดลมหม้อน้้า 149.80        
ปล๊ักถ่ายน้้ามันเคร่ือง 62.06
ปะเก็นปล๊ักถ่ายน้้ามันเคร่ือง 21.40          
สายพานแอร์ 230.05
ไส้กรองเชื้อเพลิง 433.35        
น้้ายาล้างหัวฉีด (AUTO) 1,674.35
น้้ามันเคร่ืองกึ่งสังเคระห์ 10w-30 - 937.32        
6 ลิตร
น้้ามันเคร่ืองกึ่งสังเคระห์ 10w-30 - 156.22        
1 ลิตร
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 15,000.00        15,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอรูวนั เซ็ง  นายอรูวนั เซ็ง เสนอราคาต้่าสุดและ    1/2564
 1/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   2 พ.ย 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต้่าสุดและ     2/2564
 2/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   2 พ.ย 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,600.00          6,600.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต้่าสุดและ  3/2564
 3/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   2 พ.ย 63
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จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ สอกา  นายจรัญ สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  4/2564
 4/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   2 พ.ย 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,500.00          6,500.00     เฉพาะเจาะจง  อภินันท์ สอกา  อภินันท์ สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  5/2564
 5/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   2 พ.ย 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,400.00          7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุ่ม  นางวารุณี เขียวชอุ่ม เสนอราคาต้่าสุดและ  6/2564
 6/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   2 พ.ย 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต้่าสุดและ  7/2564
 7/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   2 พ.ย 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,600.00          7,600.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต้่าสุดและ  8/2564
 8/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   2 พ.ย 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,800.00          6,800.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ เสนอราคาต้่าสุดและ  9/2564
 9/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   2 พ.ย 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต้่าสุดและ  10/2564
 10/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   2 พ.ย 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต้่าสุดและ  11/2564
 11/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   2 พ.ย 63




