
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP 2,140.00        เฉพาะเจาะจง  นิวส์คอม แอนด์ เซอร์วสิ  นิวส์คอม แอนด์ เซอร์วสิ เสนอราคาต่่าสุดและ 41/2565

 240 GB SSD SATA kingston 1,640.00     ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ค 65
 ค่าติดต้ังระบบ 500.00        

2 ปูไข่ (3-4 ตัว/กิโลกรัม) 4,000.00        500.00        เฉพาะเจาะจง  นายมูฮัมหมัดสุกรี มะแซ  นายมูฮัมหมัดสุกรี มะแซ เสนอราคาต่่าสุดและ 42/2565
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 12 ม.ค 65

3 ค่าระวางน่าส่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 278.20 278.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ฟาสท์ เทรดด้ิง บริษัท แอร์ฟาสท์ เทรดด้ิง เสนอราคาต่่าสุดและ 42.1/2565
โดยเคร่ืองบิน ไม่เกนิราคาท้องตลาด 12 ม.ค 65
ค่าน่าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้่า- 200.00 100.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี  เจ๊ะโด  นายซัมรี  เจ๊ะโด เสนอราคาต่่าสุดและ 42.1/2564
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไม่เกนิราคาท้องตลาด 12 ม.ค 65
ศพท.สตูล

ค่าน่าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้่า- 100.00
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง-

ศพช.สงขลา
4 โครงเล่ือย 12 นิ้ว 1,380.00        220.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.ไชยมนตรีพาณฺชย์  หจก.ไชยมนตรีพาณฺชย์ เสนอราคาต่่าสุดและ 43/2565

ใบเล่ือยอย่างดี (BAHCO) 60.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 13 ม.ค 65
5 เหล็กแบน 3/8x2.5 1,060.00        360.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.ยงแสงสตีล  หจก.ยงแสงสตีล เสนอราคาต่่าสุดและ 44/2565

โซ่ 700.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 17 ม.ค 65
6 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Lennovo รุ่น- 33,470.00      

M700/LNV10GRA02TA 
หมายเลขครุภัณฑ์ 01-031-

008344-00

 ซ่อมเปล่ียน MAINBOARD 2,900.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก.  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 45/2565
 ซ่อมเปล่ียนฮาร์ดดิส SSD 1,990.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 21 ม.ค 65
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 ค่าซ่อมลงโปรแกรมใหม่ 400.00
2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ยี่ห้อLennovo รุ่น-

M700/LNV10GRA02TA 

หมายเลขครุภัณฑ์ 01-031-
008343-00
 ซ่อมเปล่ียน CPU 4,900.00     
 ซ่อมเปล่ียน MAINBOARD 2,900.00     
 ซ่อมเปล่ียนฮาร์ดดิส SSD 1,990.00     
 ค่าซ่อมลงโปรแกรมใหม่ 400.00        
3.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์-
โน๊ตบุค๊ ยี่ห้อ HP รุ่น HP240 -
หมายเลขครุภัณฑ์61-066-190200
20001-288002 ตามรายการดังนี้
 ซ่อมเปล่ียนฮาร์ดดิส 1,390.00
 ค่าซ่อมลงโปรแกรมใหม่ 400.00        
 ซ่อมเปล่ียน RAM 4GB 1,090.00
 เปล่ียนอแดปเตอร์ 1,390.00     

4.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP หมายเลข
ครุภัณฑ์ 04-019-00520-01
ตามรายการดังนี้
 ซ่อมเปล่ียน CPU 600.00        
 ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย 690.00
 ค่าตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์ 200.00        
5.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองบันทึกและ-
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ประมวลผลจอแสดงภาพ ยี่ห้อSamsung

รุ่น S198310B หมายเลขครุภัณฑ์-

04-001-00442-041 ตามรายการ-

ดังนี้

 ซ่อมแผงเมนบอร์ด 2,500.00     

6.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์-

ยี่ห้อ HP รุ่น P668I หมายเลขครุภัณฑ์-

ตามรายการดังนี้

 ซ่อมเปล่ียนฮาร์ดดิส SSD 1,990.00
 ค่าซ่อมลงโปรแกรมใหม่ 400.00
 ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย 690.00
7.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์-

ชนิด LED ขาวด่า ยี่ห้อ HPรุ่น P1102

หมายเลขครุภัณฑ์01-031-008345-00

ตามรายการดังนี้

 ซ่อมเปล่ียนลูกบิดโหลด 300.00
 ซ่อมมอเตอร์โหลด 500.00
8.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์-

ชนิด LED ขาวด่า ยี่ห้อ HPรุ่น P1102

หมายเลขครุภัณฑ์ 01-031-008346-00

ตามรายการดังนี้

 ซ่อมระบบโหลด 600.00
 ท่าความสะอาดล้างคราบหมึกร่ัว 200.00
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9.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ภาพถ่าย-

สีแบบ Inkjet ยี่ห้อ Epson รุ่น L120-

หมายเลขครุภัณฑ์ 04-019-00520-02
ตามรายการดังนี้
 ซ่อมล้างหัวพิมพ์ 350.00
 ซ่อมเปล่ียนฟองน้่าซับหมึก 500.00
10.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ชนิด-

เลเซอร์สี ยี่ห้อ Brother รุ่น HL -

หมายเลขครุภัณฑ์ 04-001-00442-

 02 ตามรายการดังนี้

 ซ่อมเปล่ียน Film อบรีดกระดาษและ- 1,900.00
ลูกกล้ิง 1,210.00
 ซ่อมถาดป้อนกระดาษ

7 สวงิ NO 120T 50M 14 นิ้ว - 40,470.00 370.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 46/2565
(สเกล-โรตีเฟอร์-คีโต) ไม่เกนิราคาท้องตลาด 21 ม. ค 65
สวงิ NO 120T 50M 16 นิ้ว - 650.00        
(สเกล-โรตีเฟอร์-คีโต)
สวงิ NO 120T 50M 18 นิ้ว - 700.00        
(สเกล-โรตีเฟอร์-คีโต)
สวงิ NO 120T 50M 20 นิ้ว - 800.00        
(สเกล-โรตีเฟอร์-คีโต)
สวงิ NO 120T 50M 20 นิ้ว - 850.00
แบบลึก (สเกล-โรตีเฟอร์-คีโต)
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สวงิ NO 100T 16 นิ้ว 600.00
สายยาง ขนาด 1/2 นิ้ว (25 กก./ม้วน) 2,850.00     

8 เกจ์วดัแรงดันอ๊อกซิเจนแบบ 2 หน้าปัด 59,374.00      580.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 46/2565
ใยแก้ว (1 กก./ถุง) 300.00        ไม่เกนิราคาท้องตลาด 21 ม. ค 65
ไลอ้อนสตาร์เฟลค (10 กก./ถัง) เบอร์ 1 2,600.00

9 น้่ายาล้างจานซันไลต์ 750 มล. 11,427.60      1,072.20     เฉพาะเจาะจง  หจก.บอส ออฟติคอล  หจก.บอส ออฟติคอล เสนอราคาต่่าสุดและ 47/2565
น้่ายาล้างจานซันไลต์ 3.8 ลิตร. 246.10 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 27 ม.ค 65
ไม้ดอกหญ้า 588.50        
ไม้กวาดก้านมะพร้าว 642.00
ก้อนดับกล่ิน 374.50        
สก็อตไบร์ท 2 หน้า 406.60
ฝอยขัดหม้อ (6 ชิ้น/แผง) 128.40        
ถุงด่า 24x28 64.20
ขันน้่า 385.20
ผ้วขนหนู 374.50
ผ้าเช็ดเท้า 128.40
ไม้ถูพืน้ 3 M 588.50
กระดาษทิชชู่ (24 ม้วน/แพ็ค) 214.00
ถังน้่า 22 SP (พลาสติก) 256.80

10 เบรกเกอร์ 3 เฟส 150 แอมป์ 59,480.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมงคลการไฟฟ้า  ร้านมงคลการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุดและ 48/2565
สายไฟ VAF 2x1.5 1,100.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 28 ม.ค 65
สายไฟ VCT 3x2.5 3,700.00     
สายไฟอ่อน VFF 2x1.5 1,100.00
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สายไฟอ่อน VFF 2x2.5 1,700.00     
ปล๊ักไฟ 2 รู 35.00
สวทิซ์ไฟ 35.00          

หน้ากาก 2 ช่อง 25.00
ปล๊ักไฟ 35.00          
หน้ากาก 25.00          

ปล๊ักตัวเมีย 3 รู 120.00        

บล็อกลอย 2 นิ้วx4 นิ้ว 15.00          

บล็อกลอย 4 นิ้วx4 นิ้ว 20.00
OP4 (เคร่ืองตัดแรงดัน) 1,850.00
สวทิซ์กดแบบ Stop 80.00
สวทิซ์กดแบบ Start 80.00
เมเนติก เบอร์ 20 1,050.00
โอโวโหลด 9 แอมป์ 615.00
โอโวโหลด 5 แอมป์ 615.00
สายไฟอ่อน VAF 1x1.5 750.00
สายไฟแข็ง THW 1x1.5 600.00
ตู้พลาสติก ขนาด 10 นิ้วx12 นิ้ว 350.00

หลอด LED กลม 40 W 195.00

หลอด LED กลม 13 W 35.00

จุ๊บหลอดกันน้่า E.27 ดี 90.00

หลอด LED 9 W 80.00
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังปตัตานี
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สรุป

หลอด LED 18 W 95.00

แผงรองมิเตอร์ 20x20 95.00

แผงรองมิเตอร์ 20x60 170.00

แคล้ม PG คู่ 16-17 มิล 25.00

หลอดอลูมิเนียม 185.00

สกรู 7 นิ้ว 25.00

หลอดไส้ 60 วตัต์ 20.00

สายไฟ VAF 2x1 800.00

โคมไฟ 9นิ้ว (โคมฝาชีอลูมิเนียม) 165.00

Timer Switch 220V 850.00

ไขควงสลับหัว (17202) 135.00

11 ข้อต่อตรงลด 6x4'' 9,130.00 350.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์  หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุดและ 49/2565

ข้องอ 4'' 192.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 28 ม.ค 65
บอลวาล์ว PVC 4'' 1,200.00
เข็มขัดรัดสายยาง 3/4'' 20.00

เข็มขัดรัดสายยาง 1'' 28.00

เข็มขัดรัดสายยาง 2'' 35.00

เข็มขัดรัดสายยาง 3'' 45.00

ข้อลด 1.5x3/4'' 15.00
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ในการซ้ือหรือจ้าง
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังปตัตานี
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เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

งอเกลียวใน 1/2'' 7.00

ข้องอ 1/2'' 5.00
บอลวาล์ว SANWA 1/2'' 150.00
เข็มขัดรัดสายยาง 3/8'' 15.00
เข็มขัดรัดสายยาง 1/2'' 18.00
ท่อ PVC 4'' 8.5 768.00        

12 อาหารกุ้ง 9701 41,081.00      1,066.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพือ่นเกษตรปัตตานี หจก.เพือ่นเกษตรปัตตานี เสนอราคาต่่าสุดและ 50/2565
อาหารกุ้ง 9702 1,045.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 28 ม.ค 65
อาหารกุ้ง 9703s 1,030.00
สายพาน มิตซุ B64 126.00        
สายพาน B45 113.00
น็อตใบพัด 6.00            

13 นอเพลียสกุ้งกุลาด่า 16,000.00      5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ ชลสินธุ์ นางสาวกรรณิการ์ ชลสินธุ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 51/2565
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 28 ม.ค 65

14 ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเรือ 6,000.00        6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอาฟีฟ กาเซ็ง นายอาฟีฟ กาเซ็ง เสนอราคาต่่าสุดและ  1/2565
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 21 ม.ค 65

15 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,500.00      12,500.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา  เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา  เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ 40. 1/2565
 40.1/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ก.พ 65

16 จ้างเหมาคนพิการตามสัญญาเลขที - 5,000.00        5,000.00     เฉพาะเจาะจง  นายอิบรอฮิม  ดาโอ๊ะ  นายอิบรอฮิม  ดาโอ๊ะ เสนอราคาต่่าสุดและ 41.3/2565
41.3/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ก.พ 65

17 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,000.00        6,000.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต่่าสุดและ  41.4/2565
 41.4/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ก.พ 65

18 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,000.00        6,000.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุ่ม  นางวารุณี เขียวชอุ่ม เสนอราคาต่่าสุดและ  41.5/2565
 41.5/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ก.พ 65
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19 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,500.00        7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ  ทองรักษา นายสหรัฐ  ทองรักษา เสนอราคาต่่าสุดและ 46.1/2565
 46.1/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ก.พ 65


