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รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของ
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 ดอกไม้ประดับ+โอเอซิส 269.00        240.00         เฉพาะเจาะจง  ร้านนิ.สุไลมาน  ร้านนิ.สุไลมาน เสนอราคาต่่าสุดและ 48/2562

พานทอง 29.00           ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 3 ธ.ค61

2 ทอ่ฝากอัด 160.50        160.50         เฉพาะเจาะจง  บริษทั ปตัตานี-  บริษทั ปตัตานี- เสนอราคาต่่าสุดและ 49/2562
 อ๊อกซิเย่น จ่ากัด  อ๊อกซิเย่น จ่ากัด ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 3 ธ.ค61

3 ค่าซ่อมเคร่ืองhot plate, 1,000.00     เฉพาะเจาะจง  ศูนย์เคร่ืองมือ-  ศูนย์เคร่ืองมือ- เสนอราคาต่่าสุดและ 50/2562
heidolph MR1  วทิยาศาสร์-  วทิยาศาสร์- ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 3 ธ.ค61
รายละเอียดการซ่อม  มหาวทิยาลัย-  มหาวทิยาลัย-
 ซ่อมเต้ารับ AC 500.00          สงขลานครินทร์  สงขลานครินทร์
 เปล่ียนสาย Power 1 เส้น
 ค่าบริการ 500.00         

4 น้่าด่ืมปริมาตร 20 ลิตร/ถัง 1,044.00     12.00           เฉพาะเจาะจง นายมะรอว ีเจ๊ะอูมา นายมะรอว ีเจ๊ะอูมา เสนอราคาต่่าสุดและ 55/2562
ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 3 ธ.ค61

5 ปลาเหยื่อ 20,000.00   20.00           เฉพาะเจาะจง  นายยือกิบลี  มามุ  นายยือกิบลี  มามุ เสนอราคาต่่าสุดและ 51/2562
ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 4 ธ.ค 62

6 ปลาเหยื่อ 40,000.00   20.00           เฉพาะเจาะจง  นายยือกิบลี  มามุ  นายยือกิบลี  มามุ เสนอราคาต่่าสุดและ 51/2562
ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 4 ธ.ค 62

7 ปลาเหยื่อ 20,000.00   20.00           เฉพาะเจาะจง  นายยือกิบลี  มามุ  นายยือกิบลี  มามุ เสนอราคาต่่าสุดและ 51/2562
ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 4 ธ.ค 62

8 TONER HP CE285A- 49,670.00   2,390.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ทกัษณิ อินโฟเทค- บริษทั ทกัษณิ อินโฟเทค- เสนอราคาต่่าสุดและ 47/2562
85A FOR LASERJET จ่ากัด จ่ากัด ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 6 ธ.ค 61
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CD-R PRINCO 700MB 270.00         
/50แผ่นไม่มีกล่อง
MOUSE MDTECH- 200.00         
OPTICAL MD-18 คละสี

9 DNAZOL REAGENT,- 41,730.00   6,955.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จ่ากัด บริษทั กิบไทย จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 53/2562
100 ML ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 6 ธ.ค 61

10 ไวนิลโครงการระบบ- 630.00        630.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวาย อาร์ต ร้านวาย อาร์ต เสนอราคาต่่าสุดและ 56/2562
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลง- ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 7 ธ.ค 61
ใหญ่ ขนาด 12x2.4 เมตร

11 แฟม้ซองซิบผ้าหนา 1,036.00 45.00           เฉพาะเจาะจง  หา้งตานีเคร่ืองเขียน  หา้งตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต่่าสุดและ 57/2562
สมุดบนัทกึริมลวด 75.00           ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 7 ธ.ค 61
ปากกาลูกล่ืน 9.50             

12 ถ้วยเซรามิคเบญจเมธา 1,300.00 650.00         เฉพาะเจาะจง  ร้านฟาร์ม เอาทเ์ลท  ร้านฟาร์ม เอาทเ์ลท เสนอราคาต่่าสุดและ 58/2562
ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 7 ธ.ค 61

13 ซริมเพลิ(ชุดตรวจโรคตัว 7,200.00 300.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั พนิพานัท-  บริษทั พนิพานัท- เสนอราคาต่่าสุดและ 52/2562
แดง)  อินเตอร์เนชั่นแนล จก. ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 11 ธ.ค 61

14 di potassium hydrogen 7,190.40 599.20         เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอสเอ็นพ ี-  บริษทั เอสเอ็นพ ี- เสนอราคาต่่าสุดและ 62/2562
ohosphate 500 g.  ไซแอนติฟคิ จ่ากัด  ไซแอนติฟคิ จ่ากัด ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 12 ธ.ค 61

15 Accustart II Geltrack- 26,964.00 8,988.00      เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอสเอ็นพ ี-  บริษทั เอสเอ็นพ ี- เสนอราคาต่่าสุดและ 62/2562
PCR Supermix 500R  ไซแอนติฟคิ จ่ากัด  ไซแอนติฟคิ จ่ากัด ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 12 ธ.ค 61

16 Accustart II Geltrack- 17,976.00 8,988.00      เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอสเอ็นพ ี-  บริษทั เอสเอ็นพ ี- เสนอราคาต่่าสุดและ 62/2562
PCR Supermix 500R  ไซแอนติฟคิ จ่ากัด  ไซแอนติฟคิ จ่ากัด ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 12 ธ.ค 61

17 Chromogenic medium- 34,026.00   17,013.00    เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอสเอ็นพ ี-  บริษทั เอสเอ็นพ ี- เสนอราคาต่่าสุดและ 62/2562
for detection and-  ไซแอนติฟคิ จ่ากัด  ไซแอนติฟคิ จ่ากัด ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 12 ธ.ค 61
isolation vibrio

18 Accustart II Geltrack- 29,746.00   8,988.00      เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอสเอ็นพ ี-  บริษทั เอสเอ็นพ ี- เสนอราคาต่่าสุดและ 62/2562
PCR Supermix 500R 2,782.00       ไซแอนติฟคิ จ่ากัด  ไซแอนติฟคิ จ่ากัด ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 12 ธ.ค 61
TCBS agar 500 g.
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19 Absolute Ethanol 2.5lt 29,713.90   1,284.00      เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอสเอ็นพ ี-  บริษทั เอสเอ็นพ ี- เสนอราคาต่่าสุดและ 62/2562
Alcohol 70% ขนาด- 909.50          ไซแอนติฟคิ จ่ากัด  ไซแอนติฟคิ จ่ากัด ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 12 ธ.ค 61
450 ml.
Ice Pack 300 g- 1,605.00      
140x190 mm(54ชิ้น/
กล่อง)
แอลกอฮอล์ จุดไฟ 3.8 ล. 406.60         
Bromocresal green 5g. 1,027.20      
EDTA di sodium salt- 1,391.00      
250 g.
Strach soluble 250 g. 1,273.30      
Sodium iodide 100 g. 823.90         
Potassium iodide 1 kg. 3,745.00      
Sodium Azide 100 g. 1,048.60      
Potassium dihydrogen- 577.80         
phosphate 500 g.
TCBS agar 500 g. 2,782.00      

20 ตุ๊กตาลูกปนื 204 2,435.00     350.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย ร้านมิตรไทย เสนอราคาต่่าสุดและ 64/2562
สายพาน A 39 100.00         ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 17 ธ.ค 61
สกรู 50.00           
สายยาง 95.00           

21 ตรายางอนุญาต 2,000.00     35.00           เฉพาะเจาะจง  ร้านอมรพานิช  ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่่าสุดและ 65/2562
ตรายางด่วนที่สุด 35.00           ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 17 ธ.ค 61
ตรายางด่วนมาก 35.00           
ศูนย์วจิัยและพมันาการ- 150.00         
เพาะเล้ียงสัตวน์้่าชายฝ่ัง-
ปตัตานี
ตรายางงบนอกงบประมาณ 85.00           
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ตรายางงบประมาณ 85.00           
ส่าเนาถูกต้อง 35.00           
ตรายางทราบ 35.00           
ตรายางนักวชิาการประมง- 190.00         
ปฏบิติัการ
ตรายางเจ้าพนักงานประมง- 190.00         
ปฏบิติังาน
ตรายางเจ้าพนักงานประมง- 190.00         
ช่านาญงาน
ตรายางปฏบิติัหน้าที-่ 190.00         
เจ้าพนักงานธรุการ
ตรายางส่าเนาคู่ฉบบั 35.00           
ตรายางลับ 35.00           

22 ซ้ือพนัธุป์ลากะพงขาว- 2,400.00 120.00         เฉพาะเจาะจง  นายอิสเฮาะ  เจ๊ะหะ  นายอิสเฮาะ  เจ๊ะหะ เสนอราคาต่่าสุดและ 69/2562
ขนาด 8 ขีด ราคา 120- ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 17 ธ.ค 61
บาท/กิโลกรัม จ่านวน-
20 กโลกรัม

23 ค่าน่าส่งตัวอย่างวตัถุดิบ- 200.00 100.00         เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี  เจ๊ะโด  นายซัมรี  เจ๊ะโด เสนอราคาต่่าสุดและ 70/2562
สัตวน์้่า โดยรถประจ่าทาง ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 17 ธ.ค 61
หาดใหญ-่สตูล
ค่าน่าส่งตัวอย่างวตัถุดิบ- 100.00         
สัตวน์้่า โดยรถประจ่าทาง
หาดใหญ-่สงขลา

24 ขวด BOD 300 ml. 12,548.96 470.80         เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอแล็บ-  บริษทั ไบโอแล็บ- เสนอราคาต่่าสุดและ 63/2562
ผ้าปดิจมูก 3 ชั้น (50 ชิ้น/ 96.30            เทรดด้ิง จ่ากัด  เทรดด้ิง จ่ากัด ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 19 ธ.ค 61
กล่อง)
Erlenmeyer Flask rerow 62.06           
neck 50 ml.
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PCR tube 0.2 ml with- 695.50         
Attached Flat Caps
Cuvette macro (PS)- 695.50         
(100 ชิ้น/กล่อง)

25 petri dish พลาสติก- 58,743.00 2,086.50      เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอแล็บ-  บริษทั ไบโอแล็บ- เสนอราคาต่่าสุดและ 63/2562
90x15 mm(500คู่/กล่อง)  เทรดด้ิง จ่ากัด  เทรดด้ิง จ่ากัด ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 19 ธ.ค 61
Tip 0.5-10 ul clear- 695.50         
(1000ชิ้น/แพค็)
Tip 1000 ul Blue- 695.50         
(1000ชิ้น/แพค็)
Tip 1-200 ul Yellow- 481.50         
(1000ชิ้น/แพค็)
ถุงมือยาง ชนิดไม่มีแปง้- 208.65         
ขนาดxs (50คู่/กล่อง)
Centrifuge tube 15ml- 417.30         
conical sterile- 
(50 ชิ้น/rack)
กระดาษท่าความสะอาด- 1,808.30      
เคร่ืองแก้วชนิดม้วนยาว-
48 ม้วน/กล่อง)
Aluminium foil - 123.05         
18'x7.62 เมตร
Microcentrifuge Tube- 481.50         
ขนาด 1.5 ml -
(500 ชิ้น/แพค็)

26 ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับ- 15,000.00 5,000.00      เฉพาะเจาะจง มาเรีย ทราเวลิ มาเรีย ทราเวลิ เสนอราคาต่่าสุดและ 66/2562
อากาศ พร้อมน้่ามัน- ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 19 ธ.ค 61
เชื้อเพลิง จ่านวน 1 คัน-
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3วนั ระหวา่งวนัที่20-22-
ธนัวาคม2561-
(ปตัตานี-อ่าเภอสาม-
รอยยอด จังหวดัประจวบ-
คีรีขันธ-์ ปตัตานี)

27 อาร์ทเีมียตัวเต็มวยัแช่แข็ง 18,000.00   60.00           เฉพาะเจาะจง สุนทรี ฟาร์ม สุนทรี ฟาร์ม 67/2562
19 ธ.ค 61

28 ค่าซ่อม ตู้บม่เชื้อ, WRC- 6,000.00 เฉพาะเจาะจง  ศูนย์เคร่ืองมือ-  ศูนย์เคร่ืองมือ- เสนอราคาต่่าสุดและ 68/2562
Binder รายละเอียดการ-  วทิยาศาสร์-  วทิยาศาสร์- ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 19 ธ.ค 61
ซ่อม  มหาวทิยาลัย-  มหาวทิยาลัย-
 เทอร์โทสตัท 2,750.00       สงขลานครินทร์  สงขลานครินทร์
 โซลิสเตทรีเลย์ 2,250.00      
 ค่าบริการ 1,000.00      

29 น้่ามันดีเซล 17,808.00 26.73           เฉพาะเจาะจง  หจก.ส. กมลวฒันา  หจก.ส. กมลวฒันา เสนอราคาต่่าสุดและ 71/2562
น้่ามันเคร่ือง 4T(1 ลิตร) 115.00         ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 20 ธ.ค 61
น้่ามันเคร่ือง 2T(0.5 ลิตร) 65.00           

30 Fluorquinolone Group 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั หอ้งปฏบิติัการ-  บริษทั หอ้งปฏบิติัการ- เสนอราคาต่่าสุดและ 72/2562
TASK 61/09587 DATE  กลาง(ประเทศไทย)จก.  กลาง(ประเทศไทย)จก. ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 20 ธ.ค 61
19/12/2561(ส่งตัวอย่าง)

31 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 1/62 9,000.00     9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดินันท ์แวสมาแอ นายอดินันท ์แวสมาแอ เสนอราคาต่่าสุดและ  1/2562
ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 1 พ.ย 61

32 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 2/62 6,500.00     6,500.00      เฉพาะเจาะจง  นางสาวรอซีดะ  สาแมง  นางสาวรอซีดะ  สาแมง เสนอราคาต่่าสุดและ  2/2562
ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 1 พ.ย 61

33 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 3/62 6,500.00     6,500.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต่่าสุดและ  3/2562
ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 1 พ.ย 61

34 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 4/62 10,000.00   10,000.00    เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ  สอกา  นายจรัญ  สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  4/2562
ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 1 พ.ย 61

35 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 5/62 6,500.00     6,500.00      เฉพาะเจาะจง  นายอภนิันท ์ สอกา  นายอภนิันท ์ สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  5/2562



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของ
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 1 พ.ย 61
36 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 6/62 7,300.00     7,300.00      เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี  เขียวชอุ่ม  นางวารุณี  เขียวชอุ่ม เสนอราคาต่่าสุดและ  6/2562

ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 1 พ.ย 61
37 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 7/62 6,500.00     6,500.00      เฉพาะเจาะจง นางบญุนาค  จันทร์ดี นางบญุนาค  จันทร์ดี เสนอราคาต่่าสุดและ  7/2562

ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 1 พ.ย 61
38 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 8/62 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ เสนอราคาต่่าสุดและ  8/2562

ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 1 พ.ย 61
39 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 9/62 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง  นางรอซีย๊ะ  ดือราโอะ  นางรอซีย๊ะ  ดือราโอะ เสนอราคาต่่าสุดและ  9/2562

ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 1 พ.ย 61
40 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ - 12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง นส.มาฟเูสาะ  ขาเดร์ นส.มาฟเูสาะ  ขาเดร์ เสนอราคาต่่าสุดและ  10/2562

 10/62 ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 1 พ.ย 61
41 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ - 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ  11/2562

 11/62 ไม่เกินราคาทอ้งตลาด 1 พ.ย 61


