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1 ไดอูด 480.00            280.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านรัตน์มอเตอร์ยะหร่ิง  ร้านรัตน์มอเตอร์ยะหร่ิง เสนอราคาต่่าสุดและ 188/2562

ค่าแรง 200.00        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 62
2 สาย rsf 1.5 4,796.00          8.00            เฉพาะเจาะจง  ร้านพี.เอส. เอ็นจีเนียร่ิง  ร้านพี.เอส. เอ็นจีเนียร่ิง เสนอราคาต่่าสุดและ 189/2562

ซองฟิวส์ 65.00          ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค3 62
ฟิวส์ 4 A 17.00          
โวล์ทมิเตอร์ 96x96 500v 345.00
ไพล็ฮตแลมป์ 23.00
ค่าเช็คซ่อมตู้ 3,600.00

3 แบร่ิง 6204 LL 1,752.00          266.00 เฉพาะเจาะจง  โรงกลึงปัตตานีการช่าง  โรงกลึงปัตตานีการช่าง เสนอราคาต่่าสุดและ 190/2562
เพลาโซ่ 490.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 ก.ค 62
เฟืองโซ่โม่ใหม่ 450.00
หน้าแป้นแบร่ิง 200.00
สกรู 5/16'' x1'' 10.00

4 นอเพลียสกุง้แชบ้วย 30,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายสุพร ซ้ายเส้ง  นายสุพร ซ้ายเส้ง เสนอราคาต่่าสุดและ 182/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 ก.ค 62

5 MICHELIN 215-70-15 14,000.00        3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านสินอุดมการช่าง  ร้านสินอุดมการช่าง เสนอราคาต่่าสุดและ 185/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 ก.ค 62

6 น้่ามันดีเซลหมุนเร็ว 16,038.00        26.73 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวฒันา  หจก. ส.กมลวฒันา เสนอราคาต่่าสุดและ 198/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 2 ก.ค 62

7 เปล่ียนแผ่นคลัทช์ 25,528.06 1,129.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย ์จก. บริษัท พิธานพาณิชย ์จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 187/2562
งานอืน่ๆหมวดฝาครอบคลัทช์ 513.60 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 3 ก.ค 62
เปล่ียนลูกปืนเพลาข้าง (1 ข้าง) 1,129.92
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งานควบ เปล่ียนด้านตรงข้าม 719.04
เปล่ียนลูกปืนลูกหน้า (1 ข้าง) 616.32
งานควบ เปล่ียนด้านตรงข้าม 308.16
เจียร์ฟรายวนั 492.20
ถอดกุนยดึลูกปืน 369.15        
ล้างเกลียวยดึดุมล้อ 615.25        
จานกดคลัทช์ 4,552.85     
ลูกปืนคลัทช์ 2,000.90     
ผ้าครัทช์ 7,409.75     
ยางรองเบ้าคันเกียร์ 430.14
ปลอกล็อกลูกปืนล้อหลัง 311.37
น๊อตล็อกดุมล้อ 228.98
ซีลเพลาข้าง 102.72
ซีลกันฝุ่นลูกปืนล้อหลัง 107.00
ลูกปืนปลายเกียร์ 70.62
ลูกปืนล้อหน้า 4x2 813.20
ลูกปืนล้อหลัง 1,021.85     

8 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 เคร่ือง 9,670.00          เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก.  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 191/2562
 ชุดประมวลผล ยีห่้อ HP รุ่น P66851

 ซ่อมเปล่ียน MAINBOARD GIGABYTE 2,090.00
 ซ่อมเปล่ียนฮาร์ดดิส 1,790.00
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 ค่าซ่อมลงโปรแกรมใหม่ 400.00
 ค่าตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์ 200.00
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผล-

ระดับสูง ยีห่้อ Acer รุ่น POWER S285

 ค่าซ่อมเปล่ียนพัดลม CPU

 ค่าตรวจเช็คเคลมเมนบอร์ด

 ซ่อมเปล่ียน BATTERY M/B BIOS -

3PIN CMOS

 ซ่อมเปล่ียน RAMDDR2

 ค่าตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์

 ค่าซ่อมลงโปรแกรมใหม่

3.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ- ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 3 ก.ค 62
Hewlelt Packard รุ่น Brio
 ซ่อมเปล่ียนการ์ดจอ 1,500.00
 ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย 890.00        
 ค่าตรวจเช็คเคร่ืองซ่อม 300.00

9 DNAZOL REAGENT, 100 ML 20,865.00        6,955.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท กิบไทย จ่ากัด  บริษัท กิบไทย จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 192/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 3 ก.ค 62

10 DNAZOL REAGENT, 100 ML 20,865.00        6,955.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท กิบไทย จ่ากัด  บริษัท กิบไทย จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 192/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 3 ก.ค 62
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11 ปูนขาวศิลาทอง (10 กก.) 106,400.00      70.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 193/2562
ซีโอไลท์ (20 กก.) 200.00        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 ก.ค 62
ปูนโดโลไมท์ (25 กก.) 80.00          
คลอรีน 70% (40 กก.) 2,800.00     
MCF (1000 กรัม) 2,100.00     

12 น้่ามันเคร่ือง 15w-40 P/V 27,810.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ่ากัด  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 195/2562
กรองน้่ามันเคร่ือง 180.00        ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 ก.ค 62
แหวนรอง No. 14 20.00          
น้่ามันเฟืองท้าย 200.00        
สายพานไทมิง่ 1,800.00     
ลูกรอกสายพาน 550.00        
สายพานไดรชาร์ท 550.00        
ลูกยางหูแหนบ 40.00          
แหนบหลัง 2,500.00     
แป้นรองโช๊คอัพหลัง 750.00        
ลูกปืนล้อหลัง 380.00        
ปลอกอัดลูกปืน 150.00        
ซีลล้อหลังนอก 165.00        
ซีลล้อหลังใน 90.00          
ลูกยางเบรคหลัง 50.00          
เส้ือคอหลัง (ทัง้ชุด) 8,800.00     
สลักแหบน 350.00        
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ลูกยางหูแหนบ (ส้ัน) 40.00          
ลูกยางหูโช๊คหลัง 50.00          
แป็บเบรค 150.00        
ข้อต่อตรง 100.00        
ประเก็นหลัง 100.00        
น้่ามันเบรค 150.00        
ค่าบริการซ่อมทัง้หมด 500.00        

13 BU-N (250 กรัม/กระป๋อง) 20,920.00        1,050.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 196/2562
BU-Z (250 กรัม/กระป๋อง) 1,650.00     ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 ก.ค 62
ไคโตซานน้่า (1 ลิตร/ขวด) 3,900.00     
ฟอร์มาลีนน้่า (บรรจุ 20 ลิตร) 650.00        
หัวทรายละเอียด (กลมสีน้่าเงิน) 30.00          
อ๊อกซ่ีเตตร้าไซคลิน 1,100.00     
สวงิกลม ขนาด 14 นิว้ (21T) 320.00        
สวงิกลม ขนาด 14 นิว้ (30T) 320.00        
สวงิกลม ขนาด 14 นิว้ (54T) 320.00        
สวงิกลม ขนาด 14 นิว้ (61T) 320.00        

 แก้วดูลูกกุง้ 90.00
14 อาหารปลากะพง NRD : 1/2 54,570.00        1,300.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 196/2562

อาหารปลากะพง NRD : 5/8 950.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 4 ก.ค 62
อาหารปลากะพง NRD : G8 3,400.00
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อาหารปลากะพง NRD : G12 3,400.00
อาหารปลากะพงขาว (เม็ดลอย เบอร์ 1) 1,350.00
สวงิกลม 14 นิว้ (77 T) 320.00
ยาเหลือง (500 กรัม/ขวด) 6,500.00

15 Accustart II GelTrack PCR - 17,976.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไบโอแล็บ เทรดด้ิง- บริษัทไบโอแล็บ เทรดด้ิง- เสนอราคาต่่าสุดและ 197/2562
SuperMix 500 reaction จ่ากดั ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 ก.ค 62

16 MICHELIN 215-70-15 LTX/F 16,800.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินอดุมการช่าง ร้านสินอดุมการช่าง เสนอราคาต่่าสุดและ 200/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 10 ก.ค 62

17 TONER SAMSUNG D104s 13,800.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก.  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 201/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 15 ก.ค 62

18 เปล่ียนน้่ามันเคร่ือง 9,821.53 150.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีเจริญ - บริษัท ปัตตานีเจริญ - เสนอราคาต่่าสุดและ 202/2562
เปล่ียนกรองน้่ามันเชือ้เพลิง 251.45  เทรดด้ิง จ่ากัด  เทรดด้ิง จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 15 ก.ค 62
เปล่ียนอีจีอาร์วาล์ว (EGR VALVE)- 352.03
และ/หริอ ประเก็น

ล้างหัวฉีด (เฟรชแอร์) 376.64
น๊อตถ่ายน้่ามันเคร่ือง 62.06
ปะเก็นแหวนรองน๊อตอ่างน้่ามันเคร่ือง 21.40
วาล์ว EGR 5,531.90
ไส้กรองเชือ้เพลิง 433.35
น้่ามันเคร่ืองตรีเพชร SEMI 10w-30- 937.32
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c14 (6L)

น้่ายาเติมแบตเตอร่ีสีชมพู 29.96
น้่ายาล้างหัวฉีด AUTO 1,674.55

19 น้่ามันเคร่ือง 5,150.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปฎิภาณอะไหล่ยนต์ ร้านปฎิภาณอะไหล่ยนต์ เสนอราคาต่่าสุดและ 203/2562
กรองเคร่ือง 120.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 19 ก.ค 62
กรองโซล่า 100.00
กระบอกคลัชล่าง (แท)้ 950.00
น้่ามันเบรค 100.00
ใบพัดลม (แท)้ 380.00
กระจกมองข้าง L/R 650.00
ยางบังโคลน F 200.00
ยางบังโคลน R 200.00
ค่าแรง 1,200.00

20 Petri dish พลาสติก 90x15 mm- 22,793.14 2,086.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- เสนอราคาต่่าสุดและ 204/2562
(500 คู่/กล่อง) Hycon จ่ากัด จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 62
Aluminium foil 18''x7.62 เมตร- 2,953.20
Heavy Diamon (24 กล่อง/ลัง)
น้่ายาท่าความสะอาดทีโพล์ 3600 มล. 342.40
ผ้าปิดจมูก 3 ชิน้ (50 ชิน้/กล่อง) Dura 96.30
Wash Bottle 500 ml kartell 111.28
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21 Ammonium hydroxide 28-30- 23,647.00 1,177.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค- เสนอราคาต่่าสุดและ 204/2562
2.5 Lt. Jt. Baker จ่ากัด จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 62
Microcentriuge tube 1.5 ml.- 481.50
(500 ชิน้/แพ็ค)kigen

TCBS agar 500 g. Diamon- 2,782.00
(24 กล่อง/ลัง)

22 ค่าพันมอเตอร์ ขนาด 3 แรง 4,627.75 2,166.75 เฉพาะเจาะจง  ร้านส. ไทยรุ่งเรือง  ร้านส. ไทยรุ่งเรือง เสนอราคาต่่าสุดและ 205/2562
ค่า Oilsal Mechscnl (ซีลกันน้่าร่ัว) 2,461.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 62

23 ติดต้ังเดินสายระบบ Lan ภายใน- 4,000.00          4,000.00     เฉพาะเจาะจง  หจก. แนคส์ เน็ตเวร์ิค  หจก. แนคส์ เน็ตเวร์ิค เสนอราคาต่่าสุดและ 206/2562
อาคาร 1 จุด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 62

24 อัดอ๊อกซิเจน 321.00            160.50        เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเยน่ จก.  บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเยน่ จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 207/2562
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 62

25 ค่าระวางน่าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้่า 258.00            258.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แพนไทยแอร์ จก. บริษัท แพนไทยแอร์ จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 208/2562
โดยเคร่ืองบิน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 62
ค่าน่าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้่า ของ- 200.00            100.00        เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี เจ๊ะโด  นายซัมรี เจ๊ะโด เสนอราคาต่่าสุดและ 208/2562
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้่า ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 62
ชายฝ่ังปัตตานี ถึงศูนยว์จิัยและพัฒนา-

ประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

ค่าน่าส่งตัวอยา่งวตัถุดิบสัตวน์้่า ของ- 100.00
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้่า

ชายฝ่ังปัตตานี ถึงศูนยว์จิัยและพัฒนา-
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ประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
26 น้่ามันเคร่ือง Mobil 15 w40 8,960.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ่ากัด  บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 209/2562

ไส้กรองน้่ามันเคร่ือง 180.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 62
แหวนรอง No. 14 20.00
กรองอากาศ 400.00
ซ่อมเบาะ 1,200.00
รีเลยไ์ฟหน้า 750.00

เช้คต่อระบบสายไฟ+ค่าแรง 1,000.00

ลูกหมากปีกนกบน 1,100.00

ลูกหมากปีกนกล่าง 950.00

ลูกปืนล้อหลัง 180.00

ลูกปืนล้อหน้า 240.00

จารบีล้อ 220.00

ต้ังศูนย์ 400.00

ค่าบริการเปล่ียนลูกหมาก+ลูกปืนล้อหน้า 700.00

27 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,280.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก.  บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 210/2562

ซ่อมเปล่ียน MAINBOARD ASROCK- ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 62

รุ่น G41c-GSR2.0

ซ่อมเปล่ียน WDSSD240GB GREEN- 1,290.00
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3D2.5" SATA 7MM

ซ๋ฮฒเปล่ียน RAM KINGSTON- 990.00

4GB/1600MHZ DDR

ค่าซ่อมลงโปรมแกรมใหม่ 400.00

28 ค่าซ่อมกล้องจุลทรรศน์ OLYMPUS- 3,000.00 เฉพาะเจาะจง  ศูนยว์ิทยาศาสตร์-  ศูนยว์ิทยาศาสตร์- เสนอราคาต่่าสุดและ 211/2562
JAPAN ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยสงขลา-  มหาวิทยาลัยสงขลา- ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 62
ค่าบรการ  นครินทร์  นครินทร์
ท่าความสะอาดเลนส์ใกล้ตาและเลนส์- 1,500.00
ใกล้วตัถุ

ซ่อมตัวปรับความสวา่งและขัว้หลอด- 1,000.00
ฮาโลเจน ค่าอะไหล่

หลอดฮาโลเจน 500.00
29 เปล่ียนแม็คเนติก 2,172.10 481.50 เฉพาะเจาะจง  ร้านวีระแอร์  ร้านวีระแอร์ เสนอราคาต่่าสุดและ 212/2562

ล้างคอยร้อนแอร์บ้าน 481.50 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 22 ก.ค 62
สายไฟ ขัว่หลักคอม 267.50
ค่าแรงในการเช็คซ่อม เคร่ืองปรับอากาศ 941.60

30 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที่ 6,500.00          6,500.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวรอซีดะ  สาแมง  นางสาวรอซีดะ  สาแมง เสนอราคาต่่าสุดและ  127/2562
127/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 31 ก.ค 62

31 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 6,500.00          6,500.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮน ี เซ็นอาลามนี  นางสาวยาไฮน ี เซ็นอาลามนี เสนอราคาต่่าสุดและ 128/2562
128/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 31 ก.ค 62
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32 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ  สอกา  นายจรัญ  สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  129/2562
 129/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 31 ก.ค 62

33 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 6,500.00          6,500.00     เฉพาะเจาะจง  นายอภินันท์  สอกา  นายอภินันท์  สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  130/2562
130/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 31 ก.ค 62

34 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 7,300.00          7,300.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี  เขียวชอุม่  นางวารุณี  เขียวชอุม่ เสนอราคาต่่าสุดและ  131/2562
131/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 31 ก.ค 62

35 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 6,500.00          6,500.00     เฉพาะเจาะจง นางบุญนาค  จันทร์ดี นางบุญนาค  จันทร์ดี เสนอราคาต่่าสุดและ  132/2562
132/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 31 ก.ค 62

36 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ เสนอราคาต่่าสุดและ  133/2562
133/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 31 ก.ค 62

37 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง  นางรอซียะ๊  ดือราโอะ  นางรอซียะ๊  ดือราโอะ เสนอราคาต่่าสุดและ  134/2562
134/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 31 ก.ค 62

38 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่- 12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง นส.มาฟูเสาะ  ขาเดร์ นส.มาฟูเสาะ  ขาเดร์ เสนอราคาต่่าสุดและ  135/2562
135/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 31 ก.ค 62

39 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที ่- 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด  นส.ซารีนา  เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ  136/2562
136/2562 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 31 ก.ค 62




