
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 อาร์ทีเมีย 80% 232,500.00      15,500.00   เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 132/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 5 พ.ค 63
2 อาร์ทีเมีย 80% 155,000.00      15,500.00   เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 132/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 5 พ.ค 63
3 อาร์ทีเมีย 80% 77,500.00        15,500.00   เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 133/2563

ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 5 พ.ค 63
4 ปูขาว ขนาด 3 ตัว/กิโลกรัม 132,000.00      450.00 เฉพาะเจาะจง  นายยอืกิบลี มามุ  นายยอืกิบลี มามุ เสนอราคาต่่าสุดและ 134/2563

เพียงทราย 1,000.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 พ.ค 63
5 ปูขาว ขนาด 3 ตัว/กิโลกรัม 12,000.00        450.00 เฉพาะเจาะจง  นายยอืกิบลี มามุ  นายยอืกิบลี มามุ เสนอราคาต่่าสุดและ 134/2563

เพียงทราย 1,000.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 8 พ.ค 63
6 แร่ธาตุรวม 113,110.00      100.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านมีนภัณฑ์  ร้านมีนภัณฑ์ เสนอราคาต่่าสุดและ 135/2563

ฟอร์มาลีน 38% 90.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 พ.ค 63
ผ้ายางปูพืน้ PE ขนาด 3x4 เมตร- 300.00
(สีฟ้า - ขาว)
อาหารเม็ดปลากะพงขาว NRD 5/8 950.00
อาหารเม็ดปลากะพงขาว NRD G8 3,400.00     
ถาดพลาสติกบรรจุลูกปูทะเล 6.00
ผ้าขาวบางแบบตาข่ายมุง้ขาว 30.00

7 ค่าระวางน่าส่งวตัถุดิบสัตวน์้่า- 200.00            100.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท แพนไทยแอร์ จ่ากัด  บริษัท แพนไทยแอร์ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 136/2563
โดยเคร่ืองบิน ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 12 พ.ค 63

8 DNAZOL REAGENT, 100 ML 30,816.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบิไทย จ่ากดั บริษัท กบิไทย จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุดและ 137/2563
10XTBE BUFFER, 1 L 2,996.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 15 พ.ค 63

9 ก้อนดับกล่ิน 20,929.20 374.50 เฉพาะเจาะจง หจก. บอส ออฟติคอล หจก. บอส ออฟติคอล เสนอราคาต่่าสุดและ 138/2563
ผ้าขนหนู 374.50 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 15 พ.ค 63
แปรงใยขัดมีด้ามจับ 3 M 909.50
ผงซักฟอก (12 /โหล) 64.20
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น้่ายาล้างจานซันไลต์ 3.8 ลิตร 246.10
ทิชชูกล่อง 770.40
ทิชชูม้วน (24 ม้วน/แพ็ค) 214.00
ถุงด่า36x45 2,086.50
น้่ายาล้างจานซันไลต์ 750 มิลลิลิตร 1,027.20

10 Fluoroquinolone Group 2,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง-  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง- เสนอราคาต่่าสุดและ 139/2563
Nitrofurans metabolites - 1,000.00  (ประเทศไทย) จ่ากัด  (ประเทศไทย) จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 13 พ.ค 63
(LC/MS/MS)

11 อาร์ทีเมียแช่แข็ง 18,600.00        62.00 เฉพาะเจาะจง  สุนทรี ฟาร์ม  สุนทรี ฟาร์ม เสนอราคาต่่าสุดและ 140/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 พ.ค 63

12 ซองซิปใส ขนาด 10x15/ห่อ 1,350.00          45.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ธรีะเภสัช จ่ากัด  บริษัท ธรีะเภสัช จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุดและ 141/2563
ซองซิปใส ขนาด 15x23/ห่อ 180.00 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 15 พ.ค 63

13 เปล่ียนโช้กอัพหน้า ข้างขวา-ซ้าย 3,272.06          704.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีเจริญ- บริษัท ปัตตานีเจริญ- เสนอราคาต่่าสุดและ 142/2563
โฃ้กอัพหน้า 2,568.00      เทรดด้ิง จ่ากัด  เทรดด้ิง จ่ากัด ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 15 พ.ค 63

14 ก๊อกน้่ามัน ดรีม 125 120.00            120.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านแรลล่ี  ร้านแรลล่ี เสนอราคาต่่าสุดและ 143/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 15 พ.ค 63

15 เปล่ียนโช๊คบานสวงิ 2,500.00          2,500.00     เฉพาะเจาะจง  นายอุสมาน หนองจิก  นายอุสมาน หนองจิก เสนอราคาต่่าสุดและ 144/2563
ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 15 พ.ค 63

16 ค่าบริการซ่อมกล้องจุลทรรศน์ 4,500.00          เฉพาะเจาะจง ส่านักเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์- ส่านักเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์- เสนอราคาต่่าสุดและ 145/2563
1.1 ค่าเลนส์ใกล้ตา 2,800.00 และการทดสอบ มหาวทิยาลัย และการทดสอบ มหาวทิยาลัย ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 15 พ.ค 63
1.2 ค่าบอร์ดซัพพลาย 1,000.00 สงขลานครินทร์ สงขลานครินทร์
1.3 ค่าบริการ 700.00

17 ค่าบริการซ่อมกล้องจุลทรรศน์ 2,000.00          เฉพาะเจาะจง ส่านักเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์- ส่านักเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์- เสนอราคาต่่าสุดและ 146/2563
1.1 ค่าบริการล้างเลนส์ 1,500.00 และการทดสอบ มหาวทิยาลัย และการทดสอบ มหาวทิยาลัย ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 15 พ.ค 63
1.2 ค่าซ่อมVRและล้างบอร์ด 500.00 สงขลานครินทร์ สงขลานครินทร์

18 ไส้กรอง RO1+RO2 ( 2 ไส้ ) 11,770.00        5,885.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จก.  บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จก. เสนอราคาต่่าสุดและ 147/2563
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ไส้กรอง Mix Resin ( 2 ไส้ ) 5,885.00     ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 18 พ.ค 63
19 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 9,100.00          9,100.00     เฉพาะเจาะจง  นายอดินันท์ แวสมาแอ  นายอดินันท์ แวสมาแอ เสนอราคาต่่าสุดและ  108/2563

108/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63
20 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวรอซีดะ สาแมง  นางสาวรอซีดะ สาแมง เสนอราคาต่่าสุดและ  109/2563

109/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63
21 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,600.00          6,600.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน  นางสาวยาไฮนี เซ็นอาลามีน เสนอราคาต่่าสุดและ  110/2563

110/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63
22 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,000.00        10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นายจรัญ สอกา  นายจรัญ สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  111/2563

111/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63
23 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,500.00          6,500.00     เฉพาะเจาะจง  อภินันท์ สอกา  อภินันท์ สอกา เสนอราคาต่่าสุดและ  112/2563

112/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63
24 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,400.00          7,400.00     เฉพาะเจาะจง  นางวารุณี เขียวชอุม่  นางวารุณี เขียวชอุม่ เสนอราคาต่่าสุดและ  113/2563

113/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63
25 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,700.00          6,700.00     เฉพาะเจาะจง  นางบุญนาค จันทร์ดี  นางบุญนาค จันทร์ดี เสนอราคาต่่าสุดและ  114/2563

114/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63
26 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 7,600.00          7,600.00     เฉพาะเจาะจง  นายเจะโซ๊ะ มะแซ  นายเจะโซ๊ะ มะแซ เสนอราคาต่่าสุดและ  115/2563

115/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63
27 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 6,800.00          6,800.00     เฉพาะเจาะจง  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ  นางรอซียะ๊ ดือราโอะ เสนอราคาต่่าสุดและ  116/2563

116/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63
28 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 12,200.00        12,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์  นางสาวมาฟูเสาะ ขาเดร์ เสนอราคาต่่าสุดและ  117/2563

 117/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63
29 จ้างเหมาบริการตามสัญญาเลขที - 10,200.00        10,200.00   เฉพาะเจาะจง  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด  นางสาวซารีนา เหร่าหมัด เสนอราคาต่่าสุดและ  118/2563

 118/2563 ไมเ่กนิราคาทอ้งตลาด 1 มิ.ย 63




