
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 นอเพลียสกุ้งกุลาด า 33,000.00        5,500.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวกรรณิการ์  ชลสินธุ์  นางสาวกรรณิการ์  ชลสินธุ์ ไม่เกนิราคาท้องตลาด 31/2565

เสนอราคาต่ าสุดและ 1 ธ.ค 2564
2 อาทีเมีย จิ๋ว 37,410.00        11,235.00   เฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร ไม่เกนิราคาท้องตลาด 32/25645

เสนอราคาต่ าสุดและ 2 ธ.ค 2565
3 อาทีเมีย จิ๋ว 11,235.00        11,235.00   เฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร ไม่เกนิราคาท้องตลาด 33/2565

เสนอราคาต่ าสุดและ 2 ธ.ค 2564
4 อาทีเมีย จิ๋ว 11,235.00        11,235.00   เฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร ไม่เกนิราคาท้องตลาด 33/2565

เสนอราคาต่ าสุดและ 2 ธ.ค 2565
5 อาทีเมีย จิ๋ว 67,410.00        11,235.00   เฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร ไม่เกนิราคาท้องตลาด 33/2565

เสนอราคาต่ าสุดและ 2 ธ.ค 2565
6 ไม้ไผ่ 300.00             75.00 เฉพาะเจาะจง  นางเกาะลีเยาะ  อาแวปาโอะ  นางเกาะลีเยาะ  อาแวปาโอะ ไม่เกนิราคาท้องตลาด 36/2565

เสนอราคาต่ าสุดและ 2 ธ.ค 64
7 หมึกพิมพ์ HP CE285A (85A) 2,150.00          2,150.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง หจก. เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง ไม่เกนิราคาท้องตลาด 34/2565

เสนอราคาต่ าสุดและ 3 ธ.ค 64
8 หมึกพิมพ์ HP CE285A (85A) 2,150.00          2,150.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง หจก. เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง ไม่เกนิราคาท้องตลาด 34/2565

เสนอราคาต่ าสุดและ 3 ธ.ค 64
9 หมึกพิมพ์ HP CE285A (85A) 8,600.00          2,150.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง หจก. เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง ไม่เกนิราคาท้องตลาด 34/2565

เสนอราคาต่ าสุดและ 3 ธ.ค 64
10 หมึกพิมพ์ HP CE285A (85A) 21,500.00        2,150.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง หจก. เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง ไม่เกนิราคาท้องตลาด 35/2565

เสนอราคาต่ าสุดและ 3 ธ.ค 64
11 DNAZOL REAGENT, 100 ML 7,490.00          7,490.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท  กิบไทย จ ากัด  บริษัท  กิบไทย จ ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 37/2564

เสนอราคาต่ าสุดและ 17 ธ.ค 2565
12 DNAZOL REAGENT, 100 ML 7,490.00          7,490.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท  กิบไทย จ ากัด  บริษัท  กิบไทย จ ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 37/2564

เสนอราคาต่ าสุดและ 17 ธ.ค 2565
13 ค่าเนื้อแก๊ส LGP 15 กก. 1,125.00          375.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. ประเสริฐการไฟฟ้า  หจก. ประเสริฐการไฟฟ้า ไม่เกนิราคาท้องตลาด 38/2565

เสนอราคาต่ าสุดและ 21 ธ.ค 64

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม 2564                                             แบบสขร.1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังปตัตานี
วันที.่....28...เดอืน.......ธนัวาคม.........พ.ศ.....2564...(1).มาตรา 9........

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม 2564                                             แบบสขร.1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังปตัตานี
วันที.่....28...เดอืน.......ธนัวาคม.........พ.ศ.....2564...(1).มาตรา 9........

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

14 หมึกพิมพ์ส าเนา สีด า 1,250.00          1,250.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท  แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป-  บริษัท  แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป- ไม่เกนิราคาท้องตลาด 39/2565

 จ ากัด  จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและ 21 ธ.ค 64
15 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,500.00        12,500.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา  เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา  เหร่าหมัด เสนอราคาต่ าสุดและ  1/2565

 1/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ค 65
16 จ้างเหมาคนพิการตามสัญญาเลขที - 5,000.00          5,000.00     เฉพาะเจาะจง  นายอิบรอฮิม  ดาโอ๊ะ  นายอิบรอฮิม  ดาโอ๊ะ เสนอราคาต่ าสุดและ  2/2565

 2/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ค 65
17 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต่ าสุดและ  5/2565

 5/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ค 65
18 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,500.00          7,500.00     เฉพาะเจาะจง  นายอภินันท์ สอกา  นายอภินันท์ สอกา เสนอราคาต่ าสุดและ  6/2565

 6/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ค 65
19 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,500.00          7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ  ทองรักษา นายสหรัฐ  ทองรักษา เสนอราคาต่ าสุดและ  7/2565

 7/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ค 65
20 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,000.00          7,000.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุ่ม  นางวารุณี เขียวชอุ่ม เสนอราคาต่ าสุดและ  8/2565

 8/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ค 65
21 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,000.00          7,000.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต่ าสุดและ  9/2565

 9/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ค 65
22 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 8,500.00          8,500.00     เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต่ าสุดและ     10/2565

 10/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ค 65
23 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,600.00          6,600.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต่ าสุดและ  11/2565

 11/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ค 65
24 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 3,033.00          3,033.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ  นางรอซีย๊ะ ดือราโอะ เสนอราคาต่ าสุดและ  26.1/2565

 26.1/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ค 65
25 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 3,033.00          3,033.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต่ าสุดและ  26.2/2565

 26.2/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ค 65



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม 2564                                             แบบสขร.1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังปตัตานี
วันที.่....28...เดอืน.......ธนัวาคม.........พ.ศ.....2564...(1).มาตรา 9........

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

26 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที -
 33.1/2565 7,000.00          7,000.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวรอฮายา  ซาล๊ะ  นางสาวรอฮายา  ซาล๊ะ เสนอราคาต่ าสุดและ 33.1/2565

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ค 65


