
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 นอเพลียสกุ้งแชบ้วย 13,100.00       2,200.00     เฉพาะเจาะจง  นายสุพร ซ้ายเส้ง  นายสุพร ซ้ายเส้ง เสนอราคาต่่าสุดและ 70/2563

ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 5 ก.พ 63
2 เปล่ียนน้่ามันเบรก 1,389.93         201.16        เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง-  บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง- เสนอราคาต่่าสุดและ 72/2563

เปล่ียนน้่าหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ 402.32         จ่ากดั  จ่ากดั ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 5 ก.พ 63
ปล๊ักถ่ายน้่าหม้อน้่า 21.40          
น้่าหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ 3 ลิตร 486.85
หลอดไฟ 12 V 55W 171.20
น้่ามันเบรกตรีเพชร DOT -3 0.5L 107.00

3 ค่าระวางน่าส่งวัตถุดิบสัตว์น้่า- 200.00            200.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท แพนไทยแอร์ จ่ากัด  บริษัท แพนไทยแอร์ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 73/2563
โดยเคร่ืองบิน ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 5 ก.พ 63
ค่าน่าส่งตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้่า- 200.00            100.00 เฉพาะเจาะจง  นายซัมรี เจ๊ะโด  นายซัมรี เจ๊ะโด เสนอราคาต่่าสุดและ 73/2563
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง- ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 5 ก.พ 63
ศพช.สตูล

ค่าน่าส่งตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้่า- 100.00
จ่านวน 1 กล่องของ ศพช.ปัตตานีถึง-

ศพช.สงขลา
4 Cophslosporin gr. 2,000.00         2,000.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง- เสนอราคาต่่าสุดและ 73.1/2563

 (ประเทศไทย) จ่ากัด  (ประเทศไทย) จ่ากัด ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 5 ก.พ 63
5 ตู้ PVC กันฝน No.2 6,385.00         295.00 ร้านมงคลการไฟฟา้ ร้านมงคลการไฟฟา้ เสนอราคาต่่าสุดและ 71/2563

เบรกเกอร์เมม มิตซู 3 p 100A 2,750.00 ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 6 ก.พ 63
6 KAPA 2G Fast Multiplex PCR Kit- 16,264.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟคิ จก.  บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟคิ จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 74/2563

100 x25ul reactions ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 11 ก.พ 63
KAPA 2G Fast HotStarl ReadyMix- 2,782.00
wiltDye 100x25 ul reactions

7 กระดาษท่าความสะอาดเคร่ืองแก้วชนิด- 37,967.88       1,808.30 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสเอ็นพไีซแอนติฟคิ-  บริษัท เอสเอ็นพไีซแอนติฟคิ- เสนอราคาต่่าสุดและ 75/2563
ม้วนยาว (48 ม้วน/กล่อง)  จ่ากัด  จ่ากัด ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 11 ก.พ 63
KCL 3 Mol/l 250 ml 909.50        
Tip 1-200 ul sterile (96 ชิ้น/แร็ค)- 1,391.00     
(10 แร็ค/กล่อง)

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                             แบบสขร.1
ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝ่ังปัตตานี

วันที่.....26...เดือน.......กุมภาพันธ์.........พ.ศ.....2563...(1).มาตรา 9........

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
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Tip 100-1000 ul sterile - 2,033.00     
(96 ชิ้น/แร็ค)(10 แร็ค/กล่อง)
ถุงมือยางชนิดมีแป้ง ขนาด SX - 4,173.00
(50 คู่/กล่อง)

ถุงยางชนิดไม่มีแป้ง ขนาด XS - 4,173.00
50 คู่/กล่อง)

ลูกยางปิเปตต์ ขนาดใหญ่ 44.94
Sodium iodide 500g. 2,503.80  บริษัท เอสเอ็นพไีซแอนติฟคิ-  บริษัท เอสเอ็นพไีซแอนติฟคิ- เสนอราคาต่่าสุดและ 75/2563
Sodium chloride 1 kg. 417.30  จ่ากัด  จ่ากัด ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 11 ก.พ 63
N-1-Naphtyeyllethylenediamine- 4,504.70     
dihydrochloride 10 g.

EDTA di sodium salt 250 g. 1,284.00
L(+) Ascorbic acid 100 g. 1,498.00
ชุดตรวจสอบยาในอาหารสัตว์น้่า- 3,103.00
(เตตร้าซัยคลิน/ไนโตรฟแูรน)

8 Spreader 16,212.64       38.52 เฉพาะเจาะจง

Erlenmeyer flask 50 ml 139.10
Erlenmeyer flask 125 ml 110.21
Erlenmeyer flask 250 ml 120.91
Cylinder grakuated high form- 277.13
100 ml

Graduated tall form measuring- 159.43
Cylinders PP 100 ml

Dropper 3.5 นิ้ว 12.84
ขวดสีใสพร้อม Dropper 60 มิลลิลิตร 38.52
Parafilm M 4 in x 1.25ft 802.50
Magnetic bar cylindicac 25x8 mm 96.30
Magnetic bar cylindicac 502x8 mm 144.45
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9 น้่ามันเบนซิน 20,836.00       25.79 เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวัฒนา  หจก. ส.กมลวัฒนา เสนอราคาต่่าสุดและ 76/2563
น้่ามันดีเซล 26.13          ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 11 ก.พ 63

10 สมุดโน๊ตเย็บลวด 344.00            35.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างตานีเคร่ืองเขียน  ห้างตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต่่าสุดและ 77/2563
ปากกาลูกล่ืนกด 8.00            ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 11 ก.พ 63

11 สีสเปรย์ 750.00            75.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านจิบล้งโลหะภณัฑ์  ร้านจิบล้งโลหะภณัฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 79/2563
ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 24 ก.พ 63

12 สายยางน้่ามันเคร่ืองตัดหญา้ 4,250.00         150.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านจิบล้งโลหะภณัฑ์  ร้านจิบล้งโลหะภณัฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 82/2563
ลูกยางปั้มน้่ามัน 180.00        ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 25 ก.พ 63
หัวเทียนเคร่ืองตัดหญา้ 180.00        
ใบมีดตัดหญา้ 490.00        
ถ้วยยึดใบมีดตัดหญา้ 220.00        

13 นอเพลียสกุ้งกุลาด่า 10,000.00       5,000.00     เฉพาะเจาะจง  นายสุพร ซ้ายเส้ง  นายสุพร ซ้ายเส้ง เสนอราคาต่่าสุดและ 78/2563
ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 24 ก.พ 63

14 น้่ามันดีเซล 21,144.00       26.43          เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวัฒนา  หจก. ส.กมลวัฒนา เสนอราคาต่่าสุดและ 80/2563
ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 25 ก.พ 63

15 DNAZOL REAGENT, 100 ML 13,910.00       6,955.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท กิบไทย จ่ากัด  บริษัท กิบไทย จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 84/2563
ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 25 ก.พ 63

16 น้่ามันดีเซล 21,224.00       26.53          เฉพาะเจาะจง  หจก. ส.กมลวัฒนา  หจก. ส.กมลวัฒนา เสนอราคาต่่าสุดและ 84.1/2563
ไมเ่กนิราคาท้องตลาด 28 ก.พ 63




