
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ผ้าเทปม้วนใหญ ่2 นิ้ว สีฟ้า 8,447.00     40.00          เฉพาะเจาะจง
 ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน

เสนอราคาต่่าสุดและ
125/2562

กุญแจทองเหลือง 50 มิล เบอร์ 265 140.00        ไม่เกินราคาท้องตลาด 2 เม.ย 62
โฟมพุม่ 8 นิ้ว 75.00          
พานโตก 26 ซม. สีทองกะไหล่ 175.00        
เทปปัม้ไดนาโม MOTEX คละสี 50.00
ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ ่130x245 - 160.00
ซม. หนา 3 มม.คละสี
ปากกาลบค่าผิดเพนเทล หัวเข็ม ZL62- 55.00
W 7 ml
สมุดบัญชีปกเคลือบน้่าเงิน No.2 36.00
ปากกาเขียนไวท์บอร์ด ไพล็อต สีน้่าเงิน- 22.00
ปากแหลม
ปากกาเขียนไวท์บอร์ด ไพล็อต สีด่า- 22.00
หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า- 25.00
(กันน้่าได้)
กาวน้่าใสชนิดหลอด H-12 ตราม้า 50cc 14.00
ครีมนับแบงค์ เอลเฟ่น 29.00
มีดคัตเตอร์ ตราช้าง รุ่น S-901 30- 38.00
องศา

มีดคัตเตอร์ ตราช้าง รุ่น R-1801 70.00
กรรไกรตราช้าง 7 นิ้ว OFP-1270 50.00
กรรไกรตราช้าง 9 นิ้ว OFP-1490 75.00

2 เย็บผ้ามุง้ 2,500.00     2,500.00     เฉพาะเจาะจง
 ร้านปัตตานีผ้าใบ  ร้านปัตตานีผ้าใบ

เสนอราคาต่่าสุดและ
137/2562

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2562                                             แบบสขร.1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังปตัตานี

วันที.่....29...เดือน.......เมษายน.........พ.ศ.....2562.......มาตรา 9.....

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
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ไม่เกินราคาท้องตลาด 3 เม.ย 62

3 น้่าด่ืมปริมาตร 20 ลิตร 1,668.00     12.00 เฉพาะเจาะจง  นายมะรอวี เจ๊ะอูมา  นายมะรอวี เจ๊ะอูมา เสนอราคาต่่าสุดและ 139/2562
ไม่เกินราคาท้องตลาด

4 น้่ามันแก๊สโซฮอล์ 95 9,238.00     29.69          เฉพาะเจาะจง
 หจก. ส.กมลวัฒนา  หจก. ส.กมลวัฒนา

เสนอราคาต่่าสุดและ
138/2562

น้่ามันเคร่ือง ดี3 พลัส (5 ลิตร) 550.00        ไม่เกินราคาท้องตลาด 4 เม.ย 62

5 ปลาเหยือ่สด 20,000.00   20.00          เฉพาะเจาะจง
 นายยือกิบลี มามุ  นายยือกิบลี มามุ

เสนอราคาต่่าสุดและ
140/2562

ไม่เกินราคาท้องตลาด 11 เม.ย 62

6 กล่องโฟมเล็ก 1,850.00     55.00          เฉพาะเจาะจง
 ปัตตานีการประมง  ปัตตานีการประมง

เสนอราคาต่่าสุดและ
145/2562

กล่องโฟมหูหิว้ เล็ก 60.00          ไม่เกินราคาท้องตลาด 23 เม.ย 62
กล่องโฟมหูหิว้ กลาง 70.00          

7 ถุงเย็น 5x9 1,330.00     36.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไพศาล  ร้านไพศาล

เสนอราคาต่่าสุดและ
146/2562

ถุงร้อน 8x12 32.00 ไม่เกินราคาท้องตลาด 23 เม.ย 62
ถุงหิว้ 15x30 36.00
ยาง 55.00

8 ค่าระวางน่าส่งตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้่า 190.00        190.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แพนไทยแอร์ จก. บริษัท แพนไทยแอร์ จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 147/2562
โดยเคร่ืองบิน ไม่เกินราคาท้องตลาด 23 เม.ย 62

9 ค่าน่าส่งตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้่า ของ- 200.00        100.00 เฉพาะเจาะจง
 นายซัมรี  เจ๊ะโด  นายซัมรี  เจ๊ะโด

เสนอราคาต่่าสุดและ
147/2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้่า ไม่เกินราคาท้องตลาด 23 เม.ย 62
ชายฝ่ังปัตตานี ถึงศูนย์วิจัยและพัฒนา-

ประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
ค่าน่าส่งตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้่า ของ- 100.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้่า
ชายฝ่ังปัตตานี ถึงศูนย์วิจัยและพัฒนา-
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ประมงอ่าวไทยตอนล่าง ( สตูล)

10 AccuStart ll Geltrack  PCR - 20,544.00   8,988.00     เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง -  บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง - 

เสนอราคาต่่าสุดและ
142/2562

SuperMix จ่ากัด จ่ากัด ไม่เกินราคาท้องตลาด 24 เม.ย 62
Absolute Ethanol 1,284.00     

11 AccuStart ll Geltrack  PCR - 17,976.00   8,988.00     เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง -  บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง - 

เสนอราคาต่่าสุดและ
142/2562

SuperMix จ่ากัด จ่ากัด ไม่เกินราคาท้องตลาด 24 เม.ย 62

12 เปล่ียนน้่ามันเคร่ือง,กรองเคร่ือง
11,609.93 150.87

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง- บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง- 

เสนอราคาต่่าสุดและ
141/2562

เปล่ียนจารบีล้อหน้า 2 ล้อ 1,156.67 (1972) จ่ากัด (1972) จ่ากัด ไม่เกินราคาท้องตลาด 25 เม.ย 62
เปล่ียนหรือถอดไส้ก้ามผ้าเบรกล้อหลัง- 402.32
ขางขวา-ซ้าย
เจียจานเบรคแบบประชิด 502.90
โบลต์ยึดจานเบรก 9.63
สลัก 18.19
จารบีเบสโก้ L3 (0.5 กิโลกรัม) 138.03
ลูกปืนล้อหน้าตับใน 492.20
ลูกปืนล้อหน้าตับนอก 353.10
ก้ามเบรกหลัง 518.95
ก้ามเบรกหลัง 518.95
ไส้กรองน้่ามันเคร่ือง 128.40
แหวนล็อกตัวต้ังเบรกอัตโนมัติ 10.70
น๊อตถ่ายน้่ามันเคร่ือง 62.06
ปะเก็นแหวนรองน๊อตอ่างน้่ามันเคร่ือง 21.40
สลักคาลิปเปอร์เบรกหน้า 240.75
สลักคาลิปเปอร์เบรกหน้า 240.75
ซีลล้อหน้า 74.90
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ผ้าดิสเบรกหน้า 4,173.00
น้่ามันแคร่ืองมาตรฐาน 6 ลิตร 706.20
น้่ายาท่าความสะอาดเบรก 288.90
ตรวจสลักคาร์ลิปเปอร์ 163.07

13 เปล่ียนน้่ามันเคร่ือง 4,717.63 150.87 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง- บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง- 

เสนอราคาต่่าสุดและ
148/2562

เปล่ียนแบตเตอร่ี 1 ลูก 100.58 (1972) จ่ากัด (1972) จ่ากัด ไม่เกินราคาท้องตลาด 25 เม.ย 62
น๊อตถ่ายน้่ามันเคร่ือง 62.06
ปะเก็นแหวนรองน๊อตอ่างน้่ามันเคร่ือง 21.40
น้่ามันเคร่ืองตรีเพชร SEMI 10W-31- 937.32
C14(6L)

แบตเตอร่ี N80D26LTZ MF 3,445.40

14 เปล่ียนน้่ามันเคร่ือง 1,769.78 150.87 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง- บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง- 

เสนอราคาต่่าสุดและ
149/2562

เปล่ียนกรองน้่ามันเชือ้เพลิง 251.45 (1972) จ่ากัด (1972) จ่ากัด ไม่เกินราคาท้องตลาด 25 เม.ย 62
น๊อตถ่ายน้่ามันเคร่ือง 62.06
ไส้กรองเชือ้เพลิง-EX 86.67
น้่ามันเคร่ืองตรีเพชร SEMI 10W-31- 937.32
C14(6L)

ปะเก็นแหวนรองน๊อตอ่างน้่ามันเคร่ือง 21.40

15 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 9,000.00     
9,000.00

เฉพาะเจาะจง
นายอดินันท์  แวสมาแอ นายอดินันท์  แวสมาแอ

เสนอราคาต่่าสุดและ
126/2562

126/2562 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 เม.ย 62

16 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง
 นางสาวรอซีดะ  สาแมง  นางสาวรอซีดะ  สาแมง

เสนอราคาต่่าสุดและ
 127/2562

127/2562 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 เม.ย 62
จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 6,500.00     6,500.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี  เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี  เซ็นอาลามีน เสนอราคาต่่าสุดและ 128/2562
128/2562 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 เม.ย 62
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17 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง
 นายจรัญ  สอกา  นายจรัญ  สอกา

เสนอราคาต่่าสุดและ
 129/2562

 129/2562 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 เมย 62

18 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง
 นายอภินันท์  สอกา  นายอภินันท์  สอกา

เสนอราคาต่่าสุดและ
 130/2562

130/2562 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 เม.ย 62

19 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 7,300.00     7,300.00     เฉพาะเจาะจง
 นางวารุณี  เขียวชอุม่  นางวารุณี  เขียวชอุม่

เสนอราคาต่่าสุดและ
 131/2562

131/2562 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 เม.ย 62

20 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง
นางบุญนาค  จันทร์ดี นางบุญนาค  จันทร์ดี

เสนอราคาต่่าสุดและ
 132/2562

132/2562 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 เม.ย 62

21 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 
7,500.00 7,500.00

เฉพาะเจาะจง
นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ

เสนอราคาต่่าสุดและ
 133/2562

133/2562 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 เม.ย 62

22 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 
6,700.00 6,700.00

เฉพาะเจาะจง
 นางรอซีย๊ะ  ดือราโอะ  นางรอซีย๊ะ  ดือราโอะ

เสนอราคาต่่าสุดและ
 134/2562

134/2562 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 เม.ย 62

23 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ -
12,200.00 12,200.00

เฉพาะเจาะจง
นส.มาฟูเสาะ  ขาเดร์ นส.มาฟูเสาะ  ขาเดร์

เสนอราคาต่่าสุดและ
 135/2562

135/2562 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 เม.ย 62
24 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ - 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ  136/2562

136/2562 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 เม.ย 62


