
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Nitrofurans (กุ้งขาว) 2,000.00          800.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- ไม่เกนิราคาท้องตลาด 28/2564

Matachite Green & leuco MG - 1,200.00      (ประเทศไทย) จ ากัด  (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและ 1 ธ.ค 63
(กุ้งขาว)

2 ค่าน าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้ า- 200.00             100.00        เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี เจ๊ะโด  นายซัมรี เจ๊ะโด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 29/2564
จ านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- เสนอราคาต่ าสุดและ 1 ธ.ค 63
ศพช.สตูล
ค่าน าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้ า- 100.00
จ านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง-
ศพช.สงขลา

3 อาร์ทีเมีย 80% 186,000.00      15,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ ไม่เกนิราคาท้องตลาด 26/2564
เสนอราคาต่ าสุดและ 3 ธ.ค 63

4 อาร์ทีเมีย 80% 15,500.00        15,500.00   เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ ไม่เกนิราคาท้องตลาด 26/2564
เสนอราคาต่ าสุดและ 3 ธ.ค 63

5 อาร์ทีเมีย 80% 155,000.00      15,500.00   เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ ไม่เกนิราคาท้องตลาด 26/2564
เสนอราคาต่ าสุดและ 3 ธ.ค 63

6 ค่าเนื้อแก๊ส LPG 15 กก. 1,125.00          375.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.ประเสริฐการไฟฟ้า  หจก.ประเสริฐการไฟฟ้า ไม่เกนิราคาท้องตลาด 31/2564
เสนอราคาต่ าสุดและ 7 ธ.ค 63

7 น้ ามันเบนซิน 19,096.00        22.79 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา ไม่เกนิราคาท้องตลาด 35/2564
น้ ามันดีเซล 24.23 เสนอราคาต่ าสุดและ 9 ธ.ค 63

8 ปลาเหยื่อ 5,500.00          22.00 เฉพาะเจาะจง นายยือกิบลี มามุ นายยือกิบลี มามุ ไม่เกนิราคาท้องตลาด 37/2564
เสนอราคาต่ าสุดและ 14 ธ.ค 63

9 ปลาเหยื่อ 5,500.00          22.00 เฉพาะเจาะจง นายยือกิบลี มามุ นายยือกิบลี มามุ ไม่เกนิราคาท้องตลาด 37/2564
เสนอราคาต่ าสุดและ 14 ธ.ค 63

10 หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 40 w 22,602.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมงคลการไฟฟ้า  ร้านมงคลการไฟฟ้า ไม่เกนิราคาท้องตลาด 38/2564
หลอด LED E.27  40 w 310.00 เสนอราคาต่ าสุดและ 15 ธ.ค 63
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บล็อกลอย 2''x4'' 15.00
ต่อตรงขาว 20 มิล 4.00
ท่อขาว 20 มิล 35.00          
ข้อโค้งขาว 20 มิล 12.00          
หางปลา เบอร์ 25 18.00          
โฮลซอ 20 มิล 280.00        
ดอกสวา่นเจาะเหล็ก 5/16''           25.00
ดอกสวา่นเจาะปูน เบอร์ 7' 80.00          
ขั้วแป้นขาวเล็ก 30.00          
สวทิซ์ พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง 60.00
ปล๊ักกราวคู่ พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง 165.00        
ปล๊ักผู้ 12.00
เบรกเกอร์ 1P 30A 130.00        
เบรกเกอร์ 1P 63A 1,560.00
เบรกเกอร์ 1P 100A 2,720.00     
สายพานไฟ 30A 115.00
สายพานไฟ 60A 195.00        
หลอด LED 18 w ยาว 100.00

11 ถุงบรรจุพันธุ์ปลา ขนาด 14x24 นิ้ว- 276,140.00      2,400.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ ไม่เกนิราคาท้องตลาด 36/2564
(30 กก./กระสอบ) เสนอราคาต่ าสุดและ 21 ธ.ค 63
ถุงบรรจุพันธุ์ปลา (พิมพ์ตรากรมประมง) 2,800.00     
ขนาด 14x24 (30 กก./กส.)
ถุงบรรจุพันธุ์ปลา (พิมพ์ตรากรมประมง) 2,800.00     
ขนาด 16x26 (30 กก./กส.)
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ถุงบรรจุพันธุ์ปลา (พิมพ์ตรากรมประมง) 2,800.00     
ขนาด 20x30 (30 กก./กส.)
ยางวงส าหรับแพ็ค (500 กรัม/ถุง) 90.00          
สายอ๊อกซิเจน ขนาด 4 มิลลิเมตร- 220.00
(แพ็ค 2 กก./ม้วน)
สายยางใส 3/16 นิ้ว (2 กก./ม้วน) 250.00
หัวทราย ขนาด 2 นิ้ว (50 หัว/ถุง) 600.00
สายยางใส 3/4 นิ้ว (45 กก./แพ็ค) 3,850.00
สายยางใส 1 นิ้ว (45 กก./แพ็ค) 3,850.00
แก้วงวง (12 ใบ/แพ็ค) 1,080.00
ปุย๋สูตร 46-0-0 (50 กก./กส.) 960.00
แอมโมเนียวลัเฟต 21-0-0 (50กก./กส.) 720.00
ปุย๋สูตร 16-20-0 (50 กก./กส.) 950.00
ปุย๋ 15-15-15 (50 กก./กส.) 1,100.00
สวงิอวนปัม๊เขียวตา 1 ซม. แบบกลม 18'' 200.00
สวงิอวนปัม๊เขียวตา 1 ซม. แบบกลม 16'' 170.00
สวงิ ขนาด 54T 16 นิ้ว แบบกลม 540.00
สวงิ ขนาด 54T 18 นิ้ว แบบกลม 650.00
สวงิ ขนาด 120T 16 นิ้ว แบบกลม 650.00
สวงิ ขนาด 120T 18 นิ้ว แบบกลม 750.00
สวงิกุ้ง P 18'' (ด า) แบบกลม 350.00
สวงิกุ้ง P 20'' (ด า) แบบกลม 450.00
สวงิ ขนาด 18T 16 นิ้ว แบบกลม 500.00
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สวงิ ขนาด 18T 18 นิ้ว แบบกลม 650.00
วาล์ลม (100 ตัว/ถุง) 250.00        
สามทาง (100 ตัว/ถุง) 200.00
ต่อตรง (100 ตัว/ถุง) 100.00
ถุงสวมตะแกรงถ่ายน้ า No 18T 650.00
สายยาง 1 1/2 นิ้ว (หนา) 4,100.00
MCF (1 กก./กป.) 2,100.00
ไลอ้อนสตาร์เฟลคแดง เบอร์ 2- 2,600.00
สาหร่ายสไปรูลิน่า 500.00
VIB 530.00
ยาฆ่าเชื้อ BU-N (บรรจุ 500 กรัม/กป.) 1,100.00
ยาฆ่าเชื้อ BU-Z (บรรจุ 500 กรัม/กป.) 1,625.00
อาหาร NRD G12 3,400.00

12 ผ้าขนหนู 29,435.70 374.50 เฉพาะเจาะจง  หจก. บอส ออฟติคอล  หจก. บอส ออฟติคอล ไม่เกนิราคาท้องตลาด 34/2564
ทิชชู่กล่อง 770.40 เสนอราคาต่ าสุดและ 23 ธ.ค 63
ทิชชู่ม้วน (24 ม้วน/แพ็ค) 214.00
ขันน้ า 481.50
ทิชชู่ม้วนใหญ่ 2 ชั้น 300 เมตร- 481.50
(3 ม้วน/แพ็ค)

ถุงด า 24x28 64.20
ถุงด า 36x45 2,086.50
ถังด า เบอร์ 18 770.40
ถังด า เบอร์ 20 1,027.20
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แผ่นใยขัดพร้อมด้ามจับ 898.80
น้ ายาล้างจานซันไลต์ 3.8 ลิตร 246.10
น้ ายาขัดห้องน้ า 900 มิลลิลิตร 1,476.60
สก๊อตไบร์ท 203.30
ก้อนดับกล่ิน 374.50
ลูกเหม็น 100 กรัม (12 ถุง/แพ็ค) 321.00
ไม้กวาดดอกหญ้า 588.50
ไม้กวาดก้านมะพร้าว 642.00

13 กล่องโฟมเล็ก 1,575.00 55.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านปัตตานีการประมง  ร้านปัตตานีการประมง ไม่เกนิราคาท้องตลาด 40/2564
กล่องโฟมหูหิว้กลาง 75.00 เสนอราคาต่ าสุดและ 23 ธ.ค 63
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 15,000.00        15,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอรูวนั เซ็ง  นายอรูวนั เซ็ง เสนอราคาต่ าสุดและ    1/2564
 1/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   4 ม.ค 64

14 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต่ าสุดและ     2/2564
 2/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   4 ม.ค 64

15 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,600.00          6,600.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต่ าสุดและ  3/2564
 3/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   4 ม.ค 64

16 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ สอกา  นายจรัญ สอกา เสนอราคาต่ าสุดและ  4/2564
 4/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   4 ม.ค 64

17 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,500.00          6,500.00     เฉพาะเจาะจง  อภินันท์ สอกา  อภินันท์ สอกา เสนอราคาต่ าสุดและ  5/2564
 5/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   4 ม.ค 64

18 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,400.00          7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุ่ม  นางวารุณี เขียวชอุ่ม เสนอราคาต่ าสุดและ  6/2564
 6/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   4 ม.ค 64

19 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต่ าสุดและ  7/2564
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เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

 7/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   4 ม.ค 64
20 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,600.00          7,600.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต่ าสุดและ  8/2564

 8/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   4 ม.ค 64
21 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,800.00          6,800.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ เสนอราคาต่ าสุดและ  9/2564

 9/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   4 ม.ค 64
22 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต่ าสุดและ  10/2564

 10/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   4 ม.ค 64
23 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต่ าสุดและ  11/2564

 11/2564 ไม่เกนิราคาท้องตลาด   4 ม.ค 64




