
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 น้้ามันอเนกประสงค์ 79,462.00   100.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านนิอันวา วัสดุก่อสร้าง  ร้านนิอันวา วัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต้่าสุดและ 23/2562

ไม้อัด 6 มิล 380.00        ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 ก.พ 62
ลูกบิดประตู 250.00        
เหล็กฉาบ 50.00          
ตะปู 80.00
สังกะสีเรียบ 220.00
ปูนเพชร 180.00
แผ่นเรียบ 6 มิล 350.00
หิน 950.00
ทรายหยาบ 2,000.00
น๊อต 3 หุน 15.00
ใบเลือยเหล็ก 70.00
ใบเลือยโค้ง 120.00
เพชรลอนคู่ 1.2 40.00
เพชรลอนคู่ 1.5 55.00
ตะปูเคลือบ 3 นิ้ว 4.00
บานพับสแตนเลส 110.00
เชลแลคเบอร์ 3 240.00
กาวยาง 150.00
หูช้าง 60.00
ไม้ 1  1/2x5x600 ม. 672.00
ไม้ 1  1/2x4x600 ม. 540.00
ไม้ 2x4x300 ม. 360.00
ไม้ 1x8x600 ม. 720.00
ไม้ 1  1/2x3x600 ม. 402.00

2 ซ่อมแซมและบ้ารุงครุภัณฑ์การเกษตร 8,696.00     เฉพาะเจาะจง  โรงกลึงปัตตานีการช่าง  โรงกลึงปัตตานีการช่าง เสนอราคาต้่าสุดและ 98/2562

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2562                                             แบบสขร.1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังปตัตานี

วันที.่....25...เดือน.......กุมภาพันธ.์........พ.ศ.....2562......มาตรา 9......
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หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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 เปล่ียนเพลา STL 1  1/4''x395 cm 130.00 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 ก.พ 62
 UCP 1  1/4'' (แบร่ิง) 220.00
 เพลาลอยพร้อมคิปปล้ิง 1,600.00
 เปล่ียนปลายใบพัด 600.00
 บูช๊ไม้ 100.00
 บูช๊ยาง 100.00
 สกรู STL 5/16''x1'' 25.00
 สกรู STL 3/8''x3/4'' 30.00
 สกรู NO. 3/8''x1.5'' 18.00
 ค่าแรง 2,000.00

3 ปะเกนชุดใหญ่ 57,990.00   3,800.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านปฏิภาณอะไหล่ยนต์  ร้านปฏิภาณอะไหล่ยนต์ เสนอราคาต้่าสุดและ 99/2562
ปลอกสูบ 2,800.00 ไม่เกินราคาท้องตลาด 4 ก.พ 62
ลูกสูบ 7,500.00
แหวนลูกสูบ 4,500.00
ชาบอก 950.00        
ชาบก้าน 1,200.00
กันรุน 450.00
โอร่ิงฝาสูบ 800.00
กาวด้า 180.00
สายพานไดร์ชาร์จ 450.00
เหล็กรัดท่ออากาศ 3'' 50.00
ท่อน้้า 350.00
กิบ๊รัดท่อน้้า 25.00
น้้ามันคร่ือง 15w40 850.00
ไส้กรองเคร่ือง 180.00
แผ่นคลัชท์ 1,800.00
กดคลัชท์ 3,500.00
ท่ออากาศ 200.00
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ยางกันฝุ่นก้ามปูคลัชท์ 180.00
น้้ามันเกียร์ 1L 150.00
เช็ควาล์ว,ขดวาล์ว,ท้าฝา,เช็คน้้า,- 6,500.00
ล้างแกน,ประกอบลูกสูบ,พอกชีลคอ

ปัม๊โซล่า 12,000.00
ค่าเช็คหัวฉีด 200.00
ค่าแรงซ่อมประกอบ 8,000.00

4 HARD DISK SEAGATE 500GB/ 1,890.00 1,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทกัษณิอินโฟเทค บริษทั ทกัษณิอินโฟเทค เสนอราคาต้่าสุดและ 102/2562
5400RPM SATA (NOTEBOOK) จ้ากัด จ้ากัด ไม่เกินราคาท้องตลาด 11 ก.พ 62
2YEAR

ค่าซ่อมลงโปรแกรมใหม่ 400.00
5 ค่าน้าส่งตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้้า ของ- 200.00 100.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี เจ๊ะโด  นายซัมรี เจ๊ะโด เสนอราคาต้่าสุดและ 104/2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า ไม่เกินราคาท้องตลาด 12 ก.พ 62
ชายฝ่ังปัตตานี ถึงศูนย์วิจัยและพัฒนา-

การเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ังสตูล

ค่าน้าส่งตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้้า ของ- 100.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า

ชายฝ่ังปัตตานี ถึงศูนย์วิจัยและพัฒนา-

ประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

6 ค่าระวางน้าส่งตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้้า 190.00 190.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แพนไทยแอร์ จก. บริษทั แพนไทยแอร์ จก. เสนอราคาต้่าสุดและ 104/2562
โดยเคร่ืองบิน ไม่เกินราคาท้องตลาด 12 ก.พ 62

7 น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว 16,608.00 26.53 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.กมลวัฒนา หจก. ส.กมลวัฒนา เสนอราคาต้่าสุดและ 105/2562
น้้ามันเบรก 0.5 ลิตร 115.00 ไม่เกินราคาท้องตลาด 13 ก.พ 62

8 Nitrofurans (Metabolits) 10,170.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปฏบิติัการกลาง- บริษทั ปฏบิติัการกลาง- เสนอราคาต้่าสุดและ 106/2562

 (ประเทศไทย) จ้ากัด  (ประเทศไทย) จ้ากัด ไม่เกินราคาท้องตลาด 15 ก.พ 62
9 Pyrethroid group 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปฏบิติัการกลาง- บริษทั ปฏบิติัการกลาง- เสนอราคาต้่าสุดและ 107/2562

 (ประเทศไทย) จ้ากัด  (ประเทศไทย) จ้ากัด ไม่เกินราคาท้องตลาด 15 ก.พ 62
10 ไส้กรองน้้ามันเคร่ือง 1,556.85 214.00 เฉพาะเจาะจง  บจก. ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง  บจก. ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง เสนอราคาต้่าสุดและ 108/2562
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น๊อตถ่ายน้้ามันเคร่ือง 62.06 ไม่เกินราคาท้องตลาด 15 ก.พ 62
ปะเก็นแหวนรองน๊อตอ่างน้้ามันเคร่ือง 21.40
น้้ามันเคร่ืองกึง่สังเคราะห์ 6 ลิตร 924.48
น้้ามันเคร่ืองกึง่สังเคราะห์ 1 ลิตร 154.08
น้้ายาเติมแบตเตอร่ี 29.96
เปล่ียนน้้ามันเคร่ือง, กรองเคร่ือง 150.87

11 ค่าเนื้อแก๊ส LPG 15 กก. 2,100.00 420.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.ประเสริฐการไฟฟ้า  หจก.ประเสริฐการไฟฟ้า เสนอราคาต้่าสุดและ 109/2562
ไม่เกินราคาท้องตลาด 15 ก.พ 62

12 ท่อขาว 20 มิล 1,330.00     35.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านมงคลการไฟฟ้า  ร้านมงคลการไฟฟ้า เสนอราคาต้่าสุดและ 110/2562
กิบ๊ก้ามปู 20 มิล 4.00 ไม่เกินราคาท้องตลาด 15 ก.พ 62
คอนเนค 20 มิล 6.00
ฟุตพัตตอล (สวิทช)์ 80.00

13 Organochlorine group 13,375.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปฏบิติัการกลาง- บริษทั ปฏบิติัการกลาง- เสนอราคาต้่าสุดและ 100/2562
Pyrethroid group 3,210.00  (ประเทศไทย) จ้ากัด  (ประเทศไทย) จ้ากัด ไม่เกินราคาท้องตลาด 25 ก.พ 62
Carbamate group 3,745.00
Organophosphate group 3,210.00

14 ค่าน้าส่งตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้้า ของ- 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี เจ๊ะโด  นายซัมรี เจ๊ะโด เสนอราคาต้่าสุดและ 112/2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า ไม่เกินราคาท้องตลาด 26 ก.พ 62
ชายฝ่ังปัตตานี ถึงศูนย์วิจัยและพัฒนา-

ประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
15 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 3/62 6,500.00     6,500.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี  เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี  เซ็นอาลามีน เสนอราคาต้่าสุดและ  3/2562

ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61
16 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 4/62 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ  สอกา  นายจรัญ  สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  4/2562

ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61
17 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 5/62 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง  นายอภินันท์  สอกา  นายอภินันท์  สอกา เสนอราคาต้่าสุดและ  5/2562

ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61
18 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 6/62 7,300.00     7,300.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี  เขียวชอุม่  นางวารุณี  เขียวชอุม่ เสนอราคาต้่าสุดและ  6/2562

ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61
19 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 7/62 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง นางบุญนาค  จันทร์ดี นางบุญนาค  จันทร์ดี เสนอราคาต้่าสุดและ  7/2562



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61
20 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 8/62 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ เสนอราคาต้่าสุดและ  8/2562

ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61
21 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 9/62 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง  นางรอซีย๊ะ  ดือราโอะ  นางรอซีย๊ะ  ดือราโอะ เสนอราคาต้่าสุดและ  9/2562

ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61
22 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ - 12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง นส.มาฟูเสาะ  ขาเดร์ นส.มาฟูเสาะ  ขาเดร์ เสนอราคาต้่าสุดและ  10/2562

 10/62 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61
23 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ - 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด เสนอราคาต้่าสุดและ  11/2562

 11/62 ไม่เกินราคาท้องตลาด 1 พ.ย 61


