
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 พันคอยใหม่ 3 u.P. 14,770.00   1,350.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านรัตน์มอเตอร์ยะหร่ิง  ร้านรัตน์มอเตอร์ยะหร่ิง เสนอราคาต่่าสุดและ 133/2562

ลูกปืน 6206 165.00        ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 ม.ีค 62
พันคอยใหม่ 3 u.P. 1,650.00     
ลูกปืน 6205 155.00        
ใบพัด 165.00
ฝาท้าย 100.00

160.00
2 ปลาเหยื่อสด 30,000.00   20.00 เฉพาะเจาะจง  นายยือกิบลี  มามุ  นายยือกิบลี  มามุ เสนอราคาต่่าสุดและ 114.1/2562

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 4 ม.ีค 62
3 มุ้งฟ้า No. 16 สูง 1.50 เมตร 3,300.00     825.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านจิบล้งโลหะภัณฑ์  ร้านจิบล้งโลหะภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 114/2562

ยาว 30 หลา ไม่เกนิราคาท้องตลาด 6 ม.ีค 62
4 นอเพลียสกุ้งกุลาด่า 22,500.00   4,500.00 เฉพาะเจาะจง  นายสุพร  ซ้ายเส้ง  นายสุพร  ซ้ายเส้ง เสนอราคาต่่าสุดและ 111/2562

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 7 ม.ีค 62
5 ปูนขาวศิลาทอง (ขนาด 10 กก./ถุง) 12,000.00   75.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. ประมงฟาร์ม  หจก. ประมงฟาร์ม เสนอราคาต่่าสุดและ 115/2562

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 7 ม.ีค 62
6 น้่ามันดีเซลหมุนเร็ว 16,818.00   28.03 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต่่าสุดและ 116/2562

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 11 ม.ีค 62
7 น้่ากล่ัน 120.00        10.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต่่าสุดและ 116.1/2562

ไม่เกนิราคาท้องตลาด 11 ม.ีค 62
8 ค่าระวางน่าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้่า 190.00 190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพนไทยแอร์ จก. บริษัท แพนไทยแอร์ จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 117/2562

โดยเคร่ืองบิน ไม่เกนิราคาท้องตลาด 12 ม.ีค 62
9 ค่าน่าส่งตัวอย่างวตัถุดิบสัตวน์้่า ของ- 100.00        100.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี  เจ๊ะโด  นายซัมรี  เจ๊ะโด เสนอราคาต่่าสุดและ 117/2562

ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้่า ไม่เกนิราคาท้องตลาด 12 ม.ีค 62
ชายฝ่ังปัตตานี ถึงศูนย์วจิัยและพัฒนา-

ประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
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10 Flouroquinolone Group 3,700.00     1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปฏบิติัการกลาง- บริษัท ปฏบิติัการกลาง- เสนอราคาต่่าสุดและ 118/2562
Cephalosporin gr. 2,000.00      (ประเทศไทย) จ่ากัด  (ประเทศไทย) จ่ากัด ไม่เกนิราคาท้องตลาด 12 ม.ีค 62

11 เชือกด้ายโปลีด่า No. 12 610.00        38.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านจิบล้งโลหะภัณฑ์  ร้านจิบล้งโลหะภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 120/2562
เข็มเย็บ 23.00          ไม่เกนิราคาท้องตลาด 13 ม.ีค 62

12 ยอยพญานาค 1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง  โรงกลึงปัตตานีการช่าง  โรงกลึงปัตตานีการช่าง เสนอราคาต่่าสุดและ 122/2562
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 18 ม.ีค 62

13 นอเพลียสกุ้งแชบ้วย 20,000.00   10,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายซ้ายเส้ง  นายซ้ายเส้ง เสนอราคาต่่าสุดและ 121/2562
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 19 ม.ีค 62

14 TONER SAMSUNG DI04S FOR ML- 9,200.00     2,300.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก.  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 123/2562
1660,SCX-3200 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 21 ม.ีค 62

15 DNAZOL REAGENT,REAGENT,100ML 20,865.00   6,955.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท กิบไทย จ่ากัด  บริษัท กิบไทย จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 124/2562
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 29 ม.ีค 62

16 DNAZOL REAGENT,REAGENT,100ML 23,540.00   6,955.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท กิบไทย จ่ากัด  บริษัท กิบไทย จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 124/2562
OLIGO PRIMER, 50 NMOLE 21.40 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 29 ม.ีค 62

17 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่3/62 6,500.00     6,500.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี  เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี  เซ็นอาลามีน เสนอราคาต่่าสุดและ  3/2562
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61

18 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่4/62 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ  สอกา  นายจรัญ  สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  4/2562
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61

19 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่5/62 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง  นายอภินันท์  สอกา  นายอภินันท์  สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  5/2562
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61

20 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่6/62 7,300.00     7,300.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี  เขียวชอุ่ม  นางวารุณี  เขียวชอุ่ม เสนอราคาต่่าสุดและ  6/2562
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61

21 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่7/62 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง นางบุญนาค  จันทร์ดี นางบุญนาค  จันทร์ดี เสนอราคาต่่าสุดและ  7/2562
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61

22 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่8/62 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ เสนอราคาต่่าสุดและ  8/2562
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61

23 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่9/62 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง  นางรอซีย๊ะ  ดือราโอะ  นางรอซีย๊ะ  ดือราโอะ เสนอราคาต่่าสุดและ  9/2562
ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61

24 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่- 12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง นส.มาฟูเสาะ  ขาเดร์ นส.มาฟูเสาะ  ขาเดร์ เสนอราคาต่่าสุดและ  10/2562
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 10/62 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61
25 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่- 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ  11/2562

 11/62 ไม่เกนิราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61


