
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 ค่าน้าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้้า- 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี  เจ๊ะโด  นายซัมรี  เจ๊ะโด เสนอราคาต้่าสุดและ 91/2565

จ้านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 เม.ย 65
ศพช.สงขลา

2 ค่าระวางน้าส่งวตัถุดิบสัตวน์้้า- 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพนไทยแอร์ จก. บริษัท แพนไทยแอร์ จก. เสนอราคาต้่าสุดและ 91/2565
โดยเคร่ืองบิน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 เม.ย 65

3 น้้ามันเคร่ือง MOBIL 10W30 1,680.00          1,400.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท  รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด  บริษัท  รัสท์การ์ดไทร์ จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ 83/2565
ไส้กรองน้้ามันเคร่ือง 250.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 เม.ย 65
ประเก็นรองน็อตถ่ายน้้ามัน 30.00

4 ค่าจ้างเหมาเรือ วนัละ 2000 บาท- 4,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาฟีฟ กาเซ็ง นายอาฟีฟ กาเซ็ง เสนอราคาต้่าสุดและ  9/2565
จ้านวน 2 วนั เพือ่ส้ารวจพันธุสั์ตวน์้้าใน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 เม.ย 65
อ่าวปัตตานีตามโครงการวจิัยร่วมวา่ด้วย

การพัฒนาเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลา
เศรษฐกิจ ไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)

5 อัดอ๊อกซิเจน 321.00 160.50 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเยน่ จก.  บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเยน่ จก. เสนอราคาต้่าสุดและ 96/2565
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 เม.ย 65

6 ประแจเล่ือน 12 นิว้ 26,835.00 415.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลการไฟฟ้า ร้านมงคลการไฟฟ้า เสนอราคาต้่าสุดและ 92/2565
สวทิซ์ลูกศร 80.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 19 เม.ย 65
เทปพันสายไฟ 3M 250.00
คาปาซีสเตอร์ (ตัวเก็บประจุไฟฟ้า) 1.5- 45.00
MF 450 AC

โคมสปอร์ตไลท์ LED 200w 3,650.00
ตู้พลาสติกกันฝน เบอร์ 1 175.00
ตู้พลาสติกกันฝน เบอร์ 2 325.00
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 130.00
บล็อกลอยหนา 2''x4'' 15.00

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2565                                             แบบสขร.1

ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังปัตตานี
วนัที.่....27...เดอืน.......เมษายน.........พ.ศ.....2565...(1).มาตรา 9........

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
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ปล๊ักตัวเมีย 35.00
ปล๊ักตัวเมีย (รุ่นเก่าแบบเล็ก) 15.00
หลอด LED E.27 13w 80.00          
หลอด LED E.27 40w 230.00        
รางหลอดไฟ LED แบบยาว 95.00          
เทปพันสายไฟ 3M 250.00        
มิเตอร์ไฟ 15 (45) แอมป์ 550.00        
มิเตอร์ไฟ 15 (45) แอมป์ 550.00        

7 กิบ๊จับท่อ 1/2 นิว้ 29,982.00        5.00            เฉพาะเจาะจง  หจก. ไชยมนตรีพาณิชย์  หจก. ไชยมนตรีพาณิชย์ เสนอราคาต้่าสุดและ 93/2565
กิบ๊จับท่อ 3/4 นิว้ 6.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 19 เม.ย 65
กิบ๊จับท่อ 1 นิว้ 8.00            
กิบ๊จับท่อ 2 นิว้ 18.00
กิบ๊จับท่อ 3 นิว้ 40.00          
บอลวาล์ว pvc 1/2 นิว้ 45.00          
บอลวาล์ว pvc 3/4 นิว้ 60.00
บอลวาล์ว pvc 2 นิว้ 350.00        
บอลวาล์ว pvc 3 นิว้ 650.00
กาว 250 กรัม 150.00        
ข้องอ 1/2 นิว้ 5.00
ข้องอ 3/4 นิว้ 7.00
ข้องอ 1 นิว้ 12.00
ข้องอ 1 1/2 นิว้ 22.00          
ข้องอ 2 นิว้ 35.00
ข้องอ 3 นิว้ 100.00        
ข้องอ 4 นิว้ 192.00
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ในการซ้ือหรือจ้าง
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ข้อลด 3/4x 1/2 นิว้ 6.00            

ข้อลด 1x1/2 นิว้ 8.00
ข้อลด 1x3/4 นิว้ 8.00            

ข้อลด 1 1/2x1 นิว้ 15.00
ข้อลด 2x1นิว้ 23.00          

ข้อลด 3x1 นิว้ 78.00
ข้อลด 3x1 1/2 นิว้ 79.00
ข้อต่อตรง 1 1/2 นิว้ 5.00
ข้อต่อตรง 2 นิว้ 22.00
สามทาง 1/2 นิว้ 6.00
สามทาง 3/4 นิว้ 8.00
สามทาง 1 นิว้ 15.00
สามทาง 1 1/2 นิว้ 32.00
สามทาง 4 นิว้ 408.00        

ก๊อกน้า 1/2 120.00        

8 สีโจตันเพ้นท์การ์ด เทา 7,500.00          1,300.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศักด์ิการค้า  ร้านศักด์ิการค้า เสนอราคาต้่าสุดและ 95/2565

ทินเนอร์ 220.00        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 19 เม.ย 65
แปรงลูกกล้ิง 7 นิว้ 60.00          

9 ค่าจ้างเหมาเรือ วนัละ 2000 บาท- 4,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาฟีฟ กาเซ็ง นายอาฟีฟ กาเซ็ง เสนอราคาต้่าสุดและ  10/2565
จ้านวน 2 วนั เพือ่ส้ารวจพันธุสั์ตวน์้้าใน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 25 เม.ย 65
อ่าวปัตตานีตามโครงการวจิัยร่วมวา่ด้วย

การพัฒนาเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลา

เศรษฐกิจ ไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)

10 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 8,500.00          8,500.00     เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต้่าสุดและ     84/2565
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 84/2565 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 12 พ.ค 65
11 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค  จันทร์ดี เสนอราคาต้่าสุดและ 85/2565

 85/2565 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 12 พ.ค 65
12 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,500.00          7,500.00     เฉพาะเจาะจง  นายสหรัฐ ทองรักษา  นายสหรัฐ ทองรักษา เสนอราคาต้่าสุดและ 86/2565

 86/2565 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 12 พ.ค 65
13 จ้างเหมาบริการ (คนพิการ) 5,000.00          5,000.00     เฉพาะเจาะจง  นายอิบรอฮิม ดาโอะ  นายอิบรอฮิม ดาโอะ เสนอราคาต้่าสุดและ 87/2565

ตามสัญญาเลขที ่87/2565 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 12 พ.ค 65
14 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ 12,500.00        12,500.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต้่าสุดและ 88/2565

ตามสัญญาเลขที ่88/2565 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 12 พ.ค 65


