
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 หัวทราย 2 หัว 2,420.00          220.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านกุง้นคร  ร้านกุง้นคร เสนอราคาต่่าสุดและ 70/2565

วติามินบี 350.00        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มี.ค 65
โซดาไฟ (25 กก./ถัง) 80.00          

2 สติกเกอร์พีวซีี คละสี 3,396.00          33.00          เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขยีน  ห้างตานีเคร่ืองเขยีน เสนอราคาต่่าสุดและ 71/2565
สติกเกอร์พีวซีี สีใส 20.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มี.ค 65
โฟม 1 นิว้ (1*30) 40.00
กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา ขนาด - 200.00
40x60 ซฒ.
กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา ขนาด - 480.00
80x20 ซฒ.
แถบดัชนีอักษร อินเด็กซ์เทป 70.00

หมุดปักบอร์ด 45.00

กุญแจทองเหลืองระบบลูกปืน คอยาว 400.00

กุญแจทองเหลือง 400.00

3 ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ ทะเบียน - 2,300.50          เฉพาะเจาะจง  ร้านวรีะแอร์  ร้านวรีะแอร์ เสนอราคาต่่าสุดและ 73/2565
ญร-9276 กทม. ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มี.ค 65
 มอเตอร์โบโว ดีแม็กใหม่ 1,572.90

 รีซิสเต้นดีแม็ก 727.60

4 DNAZOL REAGENt, 100 ML 14,980.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท กิบไทย จ่ากัด  บริษัท กิบไทย จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 65/2565
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 มี.ค 65

5 ดินถม (10 ล้อ) 19,870.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิโซะกรือเซะค้าไม้ ร้านนิโซะกรือเซะค้าไม้ เสนอราคาต่่าสุดและ 66/2565
ทรายหยาบ (6 ล้อ) 2,000.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 มี.ค 65
หิน 3/4 1,000.00
ปูนเสือ 180.00
พล่ัวตักดิน 200.00
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สีกันสนิมสีเทา 470.00
ทินเนอร์ 260.00
แปรงทาสี ขนาด 2.5 นิว้ 90.00          
สีน้่าเงินสีสปร 90.00          
ตะปูเกลียว ยาว 3 1/2 นิว้ 5.00            

6 ท่อ PVC 1/2'' 10,296.00        64.00          เฉพาะเจาะจง  หจก. ไชยมนตรีพาณิชย์  หจก. ไชยมนตรีพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุดและ 68/2565
ข้องอ 1/2'' 5.00            ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 มี.ค 65
สามทาง 1/2'' 6.00            
ฝาครอบ 1/2'' 5.00            
ข้องอ 3/4'' 7.00
ข้องอ 1'' 12.00          
ฝาครอบ 3/4'' 6.00
สามทาง 3/4'' 8.00            
งอ 1/2'' 15.00
ฝาอุดเกลียวนอก 2'' 38.00          
ฝาครอบ 3'' 70.00
บอลวาล์ว PVC 1/2'' 45.00          
กาว 250 g' 150.00        

7 แม่พันธุป์ูไข่นอกกระดอง ขนาด 650 ก. 20,500.00        6,500.00     เฉพาะเจาะจง  นายชนัตถ์ มงคลรัตน์  นายชนัตถ์ มงคลรัตน์ เสนอราคาต่่าสุดและ 69/2565
วติามินรวมแบบน้่า ไวต้าแคร์ ขนาด - 500.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 มี.ค 65
500 cc

8 สวงิ NO 100T 16 นิว้ (แบบเล็ก) 19,600.00        650.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 67/2565
สวงิ NO 54T 120M   (นอเพลียส) - 600.00        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 มี.ค 65
16 นิว้
ถุงสวมโครงตะแกรงถ่ายน้่าผ้า - 650.00        
เบอร์ 54T ขนาด 30x30x83 (ยาว)
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โซเดียมไทโอซัลเฟต (บรรจุ 25 กก./- 1,250.00     
กระสอบ)
สายยาง ขนาด 3/4 นิว้ (25 กก./ม้วน) 2,850.00     

9 ปืนฉีดลม ส่าหรับแพ็คปลา (แบบยาว) 2,635.00          250.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 67/2565
กะละมังเล็ก 50.00          ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 มี.ค 65
กะละมังกลาง 95.00          
วาล์วลม (100 ตัว/ถุง) 250.00        
ถุงมือผ้า อยา่งหนา 120.00        

10 ค่าระวางน่าส่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพนไทยแอร์ จก. บริษัท แพนไทยแอร์ จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 74/2565
โดยเคร่ืองบิน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 มี.ค 65

11 ค่าน่าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 200.00 100.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี  เจ๊ะโด  นายซัมรี  เจ๊ะโด เสนอราคาต่่าสุดและ 74/2565
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 7 มี.ค 65
ศพท.สตูล

ค่าน่าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 100.00
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง-

ศพช.สงขลา

12 ค่าพันธุป์ลากระบอกขาว ขนาด - 4,000.00 50.00 เฉพาะเจาะจง  นายอามีรุล เจ๊ะเต๊ะ  นายอามีรุล เจ๊ะเต๊ะ เสนอราคาต่่าสุดและ 75/2565
50-100 กรัม ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 14 มี.ค 65

13 ท่อฝากอัด 321.00 160.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีออ๊กซิเยน่- บริษัท ปัตตานีออ๊กซิเยน่- เสนอราคาต่่าสุดและ 76/2565

 จ่ากัด  จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 14 มี.ค 65
14 สีโจตันเพ้นท์การ์ด เทา 7,500.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านศักด์ิการค้า  ร้านศักด์ิการค้า เสนอราคาต่่าสุดและ 78/2565

ทินเนอร์ 220.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 17 มี.ค 65
ลูกกล้ิง 7 นิว้ 60.00

15 เข็มฉีด พร้อมกระบอก 5 ml 43,427.00 26.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 79/2565
อาหารปลากะพงขาว TRE # 905 1,361.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 มี.ค 65
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อาร์ทีเมีย 80% (12 กป./ลัง) 15,000.00
16 ถุงสวมโครงการถ่ายน้่า ผ้า No 120T- 46,200.00 520.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 80/2565

ขนาด 30x30x40 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 มี.ค 65
ถุงกรองน้่าผ้าสักหลาด ยาว 80 ซม. 350.00        
สาหร่ายสไปรูลิน่า (500กรัม) 500.00        
พริบแพค # 1 (8กป/ลัง) 17,600.00   
พริบแพค # 150 (8กป/ลัง) 10,000.00   
V.I.B. (1 ลิตร/กป.) 5,300.00     

17 ค่าพันธุป์ลากระบอกขาว ขนาด - 4,000.00 50.00 เฉพาะเจาะจง  นายอามีรุล เจ๊ะเต๊ะ  นายอามีรุล เจ๊ะเต๊ะ เสนอราคาต่่าสุดและ 82/2565
50-100 กรัม ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 มี.ค 65


