
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 เปล่ียนย้อยเพลาพญานาค 400.00             400.00        เฉพาะเจาะจง  โรงกลึงปัตตานีการช่าง  โรงกลึงปัตตานีการช่าง เสนอราคาต่่าสุดและ 52/2565

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 2 ก.พ 65
2 ค่าระวางน่าส่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 278.20 278.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ฟาสท์ เทรดด้ิง บริษัท แอร์ฟาสท์ เทรดด้ิง เสนอราคาต่่าสุดและ 53/2565

โดยเคร่ืองบิน ไม่เกนิราคาท้องตลาด 8 ก.พ 65
ค่าน่าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้่า- 200.00 100.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี  เจ๊ะโด  นายซัมรี  เจ๊ะโด เสนอราคาต่่าสุดและ 53/2565
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไม่เกนิราคาท้องตลาด 8 ก.พ 65
ศพท.สตูล

ค่าน่าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้่า- 100.00
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง-

ศพช.สงขลา

3 TCBS Ager 500 กรัม 9,469.50          2,782.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.ซายน ์เคมีคอล หจก.พ.ีเอส.ซายน ์เคมีคอล เสนอราคาต่่าสุดและ 54/2565
TSA 500 กรัม 1,979.50 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 11 ก.พ 65
ทิชชู่ม้วนยาว 60 ม้วน 1,926.00

4 มอเตอร์ 5 HP 5,655.00          4,950.00 เฉพาะเจาะจง  รัตน์มอเตอร์ยะหร่ิง  รัตน์มอเตอร์ยะหร่ิง เสนอราคาต่่าสุดและ 55/2565
ลูกปืน 6206 495.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 11 ก.พ 65
ใบพัด 90.00          
ฝาครอบสาย 120.00

5 หัวแป็ป 4,810.00          35.00 เฉพาะเจาะจง  อู่ปังเซอร์วสิ  อู่ปังเซอร์วสิ เสนอราคาต่่าสุดและ 59/2565
แป็ปทองเหลือง 150.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 11 ก.พ 65
สายอ่อน 350.00
น้่ามันเบรค 200.00
ลูกปืนล้อ 1,500.00
ค่าบานแป็ป 200.00

6 น๊อตล้อดุมเบรค 2,825.00          30.00 เฉพาะเจาะจง  อู่ปังเซอร์วสิ  อู่ปังเซอร์วสิ เสนอราคาต่่าสุดและ 60/2565
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังปตัตานี
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ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
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เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
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เบาะดรีม 460.00 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 14 ก.พ 65
สายเบรคหน้า 95.00
ผ้าเบรคหน้า 80.00          
หมอนเบรค 30.00          
ยางนอก 2.25-17 240.00        
คันเบรคหลัง 200.00        
แกนสแตนคู่ 95.00          
สายเบรคหลัง 90.00          
เหล็กด่่าดุมเบรคหลัง 150.00        
ผ้าเบรคหลัง 80.00
ลูกปืน 6201 แท้ 85.00          
ลูกปืน 6301 แท้ 85.00
ลูกปืน 6203 แท้ 85.00          
ซีลกันฝุ่นดุมสเตอร์ 40.00
ท่าปลอกลูกปืนล้อหลัง 180.00        
แกนล้อหลัง 90.00
ตะกร้า ดรีม 130.00        
โซ่ แท้ 350.00
ค่าแรง 200.00        

7 SYBR SAFE DNA GEL STAIN - 3,210.00          3,210.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท กิบไทย จ่ากัด  บริษัท กิบไทย จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 61/2565
10,000x CONC. IN DMSO,400 UL ไม่เกนิราคาท้องตลาด 14 ก.พ 65

8 ค่าจ้างเหมาเรือ วนัละ 2000 บาท- 4,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาฟีฟ กาเซ็ง นายอาฟีฟ กาเซ็ง เสนอราคาต่่าสุดและ  4/2565
จ่านวน 2 วนั เพือ่ส่ารวจพันธุ์สัตวน์้่าใน ไม่เกนิราคาท้องตลาด 18 ก.พ 65
อ่าวปัตตานีตามโครงการวจิัยร่วมวา่ด้วย
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การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงปลา
เศรษฐกิจ ไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)

9 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,500.00        12,500.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา  เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา  เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ 40. 1/2565
 40.1/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ีค 65

10 จ้างเหมาคนพิการตามสัญญาเลขที - 5,000.00          5,000.00     เฉพาะเจาะจง  นายอิบรอฮิม  ดาโอ๊ะ  นายอิบรอฮิม  ดาโอ๊ะ เสนอราคาต่่าสุดและ 41.3/2565
41.3/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ีค 65

11 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,000.00          6,000.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต่่าสุดและ  41.4/2565
 41.4/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ีค 65

12 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,000.00          6,000.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุ่ม  นางวารุณี เขียวชอุ่ม เสนอราคาต่่าสุดและ  41.5/2565
 41.5/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ีค 65

13 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,500.00          7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ  ทองรักษา นายสหรัฐ  ทองรักษา เสนอราคาต่่าสุดและ 46.1/2565
 46.1/2565 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ีค 65


