
ล าดบั

ที่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงนิที่ซื้อ

หรือจ้าง

ราคา

กลาง
วธิซีื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ไดรั้บการ

คดัเลอืกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานซํอมบ ารุง 
และดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์

51,000.00

จ๎าง

นายเอกพล  อิน
สวน เดือนละ 
8500.-

นายเอกพล  อิน
สวน เดือนละ 
8500.- รวม 
51000.- บาท

เพือ่ปฏิบัติงานซํอมบ ารุง และดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ของศูนย์ฯ

      ศตส.สข. 1008/2561   
     18  ตุลาคม  2560

2 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานขับรถยนต์
หนํวยงานราชการ

51,000.00

จ๎าง

นายศราวุธ  อิศว
ฤทธิ ์ เดือนละ 
8500.-

นายศราวุธ  อิศว
ฤทธิ ์ เดือนละ 
8500.-  รวม  
51000.- บาท

เพือ่ปฏิบัติงานขับรถยนต์หนํวยงาน
ราชการ ซ่ึงมีหน๎าทีรั่บผิดชอบรถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 388 สงขลา, พอ
 8275 กทม., ศจ1002 กทม., ฌษ 
6395 กทม. และฮษ 1609 กทม. เพือ่
ขับรถยนต์ให๎กับเจ๎าหน๎าทีง่านพัสดุและ
เจ๎าหน๎าทีข่องศูนย์ฯ

     ศตส.สข. 1011/2561  
18  ตุลาคม  2560

3 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานขับรถยนต์
หนํวยงานราชการ

57,000.00

จ๎าง

นายอ านวย  ราช
ผล  เดือนละ 
9500.-

นายอ านวย  ราช
ผล  เดือนละ 
9500.-  รวม
57000.- บาท

เพือ่ปฏิบัติงานขับรถยนต์หนํวยงาน
ราชการ ซ่ึงมีหน๎าทีรั่บผิดชอบรถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 388 สงขลา, พอ
 8275 กทม., ศจ1002 กทม., ฌษ 
6395 กทม. และฮษ 1609 กทม. เพือ่
ขับรถยนต์ให๎กับเจ๎าหน๎าทีง่านพัสดุและ
เจ๎าหน๎าทีข่องศูนย์ฯ

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดอืน…กันยายน...พ.ศ……2561…….

ชื่อหนว่ยงาน......ศูนย์วจิัยและตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ประมงสงขลา.................

วันที่............. เดอืน........................... พ.ศ...................



4 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานด๎าน
เอกสารและงาน
บริการของฝ่าย
บริหารงานทัว่ไป

51,000.00

จ๎าง

นางสาวคณภรณ์  
รอดบุญมี  เดือนละ
 8500.-

นางสาวคณภรณ์ 
 รอดบุญมี  เดือน
ละ 8500.- รวม
 51000.- บาท

เพือ่ปฏิบัติงานด๎านเอกสารและงาน
บริการของฝ่ายบริหารงานทัว่ไป งาน
เอกสารแลฃะงานบริการของฝ่ายฯ งาน
เอกสารด๎านพัสดุ งานเอกสารด๎าน
การเงินและงานเอกสารด๎านบัญชีฯ

     ศตส.สข. 1002/2561  
18  ตุลาคม 2560

5 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานล๎างเคร่ือง
แก๎ว และท าความ
สะอาดห๎องปฏิบัติการ

48,000.00

จ๎าง

นางแกํนใจ  ลิสะนิ 
 เดือนละ 8000.-

นางแกํนใจ  ลิสะ
นิ  เดือนละ 
8000.-  รวม 
48000.-

เพือ่ปฏิบัติงานล๎างเคร่ืองแก๎ว และท า
ความสะอาดห๎องปฏิบัติการ เนื่องจาก
ศูนย์ฯ มีเจ๎าหน๎าทีป่ฏิบัติงานล๎างเคร่ือง
แก๎ว และท าความสะอาดห๎องปฏิบัติการ
ไมํเพียงพอ

     ศตส.สข. 1007/2561  
18  ตุลาคม  2560

6 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานท าความ
สะอาดอาคาร สถานที่
 อาคารส านักงาน 
งานสํงจดหมาย ณ ที่
ท าการไปรษณีย์สงขลา

48,000.00

จ๎าง

นางฉลวย  แกํน
กระจําง  เดือนละ
 8000.-

นางฉลวย  แกํน
กระจําง เดือนละ
 8000.- รวม
48000

เพือ่ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร 
สถานที ่อาคารส านักงาน งานถําย
เอกสาร งานสํงจดหมาย ณ ทีท่ าการ
ไปรษณีย์สงขลา

     ศตส.สข. 1006/2561  
18  ตุลาคม  2560

7 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานดูแลรักษา
ความปลอดภัยและ
ดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการ

51,000.00

จ๎าง

นายสามารถ  จัน
เจริญ  เดือนละ 
8500.-

นายสามารถ  จัน
เจริญ  เดือนละ 
8500.-  รวม 
51000.- บาท

เพือ่ปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย
และดูแลทรัพย์สินของทางราชการ 
รวมทัง้รดน้ าต๎นไม๎รอบอาคาร

      ศตส.สข. 1009/2561  
18  ตุลาคม  2561



8 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวปรีดา  
ไชยคีรี  เดือนละ 
15500.-

นางสาวปรีดา  
ไชยคีรี เดือนละ 
15500.-  รวม 
93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 1014/2561  
18  ตุลาคม 2560

9 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวปัญญนันต์ 
 ทองบัว เดือนละ 
 15500.-

นางสาวปัญญ
นันต์  ทองบัว 
เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 1116/2561  
23 พฤศจิกายน 2560

10 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวสิเรียม    
นุํงอาหลี เดือนละ 
 15500.-

นางสาวสิเรียม   
 นุํงอาหลีเดือนละ
  15500.-  รวม
  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 11192561  
23 พฤศจิกายน 2560



11 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวพรเพ็ญ  
อุทัยมณี  เดือนละ 
 15500.-

นางสาวพรเพ็ญ  
อุทัยมณีน์ เดือน
ละ  15500.-  
รวม  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 

     ศตส.สข. 1003/2561  
18  ตุลาคม  2560

12 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวธมลวรรณ 
 ตันจะโข  เดือนละ
  15500.-

นางสาวธมลวรรณ
  ตันจะโข  เดือน
ละ  15500.- 
รวม  93000

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 1012/2561  
18  ตุลาคม  2560

13 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวกนกวรรณ 
 ชายแก๎ว  เดือนละ
  15500.-

นางสาว
กนกวรรณ  ชาย
แก๎ว  เดือนละ  
15500.- รวม  
93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1005/2561  
18  ตุลาคม  2560



14 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
การตรวจรับปลาทูนํา
 ณ ห๎องเย็น

93,000.00

จ๎าง

นายอนันต์  นิยม
เดชา  เดือนละ  
15500.-

นายอนันต์  นิยม
เดชา  เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.- บาท

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 1022/2561  
18  ตุลาคม  2560

15 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
การตรวจรับปลาทูนํา
 ณ ห๎องเย็น

93,000.00

จ๎าง

นายซัยฟุลเล๏าะห์  
สะแต  เดือนละ  
15500.-

นายซัยฟุลเล๏าะห์ 
 สะแต  เดือนละ 
 15500.- รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 1025/2561   
18  ตุลาคม  2560

16 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการตรวจ
สุขอนามัยทําเทียบ
เรือประมงและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
วัตถุดิบสัตว์น้ าทีข่ึ้นทํา

93,000.00

จ๎าง

นางสาวรํุงทิพย์  
รัตนพล  เดือนละ 
 15500.-

นางสาวรํุงทิพย์  
รัตนพล  เดือนละ
  15500.-  รวม
  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1027/2561  
18  ตุลาคม  2560



17 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
การตรวจรับปลาทูนํา
 ณ ห๎องเย็น

93,000.00

จ๎าง

นายสุประสันน์  
คงอ่ า   เดือนละ  
15500.-

นายสุประสันน์  
คงอ่ า  เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1023/2561  
18  ตุลาคม  2560

18 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น้ าและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
สินค๎า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวนันท์นภัส 
 ฤกษ์พิบูลย์    
เดือนละ  15500.-

นางสาวนันท์นภัส
  ฤกษ์พิบูลย์  
เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1021/2561  
18  ตุลาคม  2560

19 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น้ าและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
สินค๎า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวนลิน  ทอง
สันตต์ิ   เดือนละ 
 15500.-

นางสาวนลิน  
ทองสันตต์ิ  เดือน
ละ  15500.-  
รวม  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1019/2561  
18  ตุลาคม  2560



20 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น้ าและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
สินค๎า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวน้ าทิพย์  
สิงหเทพ   เดือนละ
  15500.-

นางสาวน้ าทิพย์  
สิงหเทพ เดือนละ
  15500.-  รวม
  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1020/2561  
18  ตุลาคม  2560

21 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

93,000.00

จ๎าง

นางอรวรรณ  คง
ยะฤทธิ ์  เดือนละ 
 15500.-

นางอรวรรณ  คง
ยะฤทธิ ์เดือนละ 
 15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1015/2561  
18  ตุลาคม  2560

22 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการแปรรูป
สัตว์น้ า (Processing 
Statement)

93,000.00

จ๎าง

นายรณชัย  เหม
สนิท   เดือนละ  
15500.-

นายรณชัย  เหม
สนิท เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1026/2561  
18  ตุลาคม  2560



23 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น้ าและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
สินค๎า

นางสาวชุติมณฑน์ 
 ธรรมชาติ   เดือน
ละ  15500.-

นางสาวชุติมณฑน์
  ธรรมชาติ เดือน
ละ  15500.-  
รวม  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1017/2561  
18  ตุลาคม  2560

24 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น้ าและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
สินค๎า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวศศิธร  
พวงแก๎ว   เดือนละ
  15500.-

นางสาวศศิธร  
พวงแก๎ว เดือนละ
  15500.-  รวม
  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1028/2561  
18  ตุลาคม  2560

25 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น้ าและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
สินค๎า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวธิดารัตน์  
มาสวัสด์ิ   เดือนละ
  15500.-

นางสาวธิดารัตน์ 
 มาสวัสด์ิ เดือน
ละ  15500.-  
รวม  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1016/2561  
18  ตุลาคม  2560



26 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น้ าและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
สินค๎า

93,000.00

จ๎าง

นายจตุพงศ์  หนูชู
แก๎ว   เดือนละ  
15500.-

นายจตุพงศ์  หนู
ชูแก๎ว เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1018/2561  
18  ตุลาคม  2560

27 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวพักตร์พิมล
  บุญเพ็ญ   เดือน
ละ  15500.-

นางสาวพักตร์
พิมล  บุญเพ็ญ 
เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1004/2561  
18  ตุลาคม  2560

28 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบระบบ 
Traceability ด๎าน
ออกใบรับรองการจับ
สัตว์น้ า  (Catch 
certificate)

93,000.00

จ๎าง

นางสาวกมลพร  
ศรีพิเชียร  เดือนละ
  15500.-

นางสาวกมลพร  
ศรีพิเชียร เดือน
ละ  15500.-  
รวม  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1013/2561  
18  ตุลาคม  2560



29 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
การตรวจรับปลาทูนํา
 ณ ห๎องเย็น

93,000.00

จ๎าง

นายสราวุธ  ศรี
เพชร  เดือนละ  
15500.-

นายสราวุธ  ศรี
เพชร  เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1024/2561  
18  ตุลาคม  2560

30 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
การตรวจรับปลาทูนํา
 ณ ห๎องเย็น

93,000.00

จ๎าง

นายอนันต์  นิยม
เดชา เดือนละ  
15500.-

นายอนันต์  นิยม
เดชา  เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 1022/2561  
18  ตุลาคม  2560

31 วัสดุกํอสร๎าง 9,000.00

ซ้ือ

บริษัท แสงเสียง
หวน จ ากัด

 บริษัท แสงเสียง
หวน จ ากัด  
ราคาทีไ่ด๎ 7520

ส าหรับซํอมหลังคาอาคาร 2 ฝ่ายตรวจ
โรงงาน ซํอมเปล่ียนลูกลอยในถังเก็บน้ าที่
ใช๎ภายในอาคารส านักงาน ส าหรับอุด
รอยร่ัวบริเวณขอบกระจกชั้นบนและชั้น
ลํางของอาคารส านักงาน ซํอมแซมประตู
ห๎องท างานฝ่าย IUU  เปล่ียนสายฉีด
ช าระห๎องน้ าชายและชั้นบนอาคาร
ส านักงาน

     ศตส.สข.               
1002/2561                    
                  25  ตุลาคม  
2561



32 จ๎างซํอมแซม
บ ารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 
ศจ1102

2,000.00

จ๎าง

บริษัท อีซูซุ 
หาดใหญํ จ ากัด 
(สาขาสงขลา)

 บริษัท อีซูซุ 
หาดใหญํ จ ากัด 
(สาขาสงขลา)  
ราคาทีช่นะ  
1926

ซํอมแซมบ ารุงรักษาระบบ
เคร่ืองปรับอากาศภายในรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน ศจ 1102 เนื่องจาก
เคร่ืองปรับอากาศภายในห๎องผ๎ูโดยสาร
ไมํท างาน ไมํมีความเย็นท าให๎ไมํสามารถ
ใช๎รถยนต์ในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการตํางจังหวัดได๎

             12-RC-122331  
 30  ตุลาคม  2560

33 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานธุรการใน
การตรวจสอบ
ย๎อนกลับ 
Traceability

72,000.00

จ๎าง

นายเสกสรร  รอด
บุญมี  เดือนละ  
12000.-

นายเสกสรร  
รอดบุญมี  เดือน
ละ  12000.-  
รวม  72000.-

เพือ่ปฏิบัติงานธุรการในการตรวจสอบ
ย๎อนกลับ Traceability เนื่องจากงาน
เอกสารราชการยังด าเนินการไมํแล๎วเสร็จ
 เป็นงานทีเ่รํงรัดและต๎องท าตํอเนื่อง
ประกอบกับมีปริมาณงานจ านวนมาก
จ าเป็นต๎องใช๎บุคลากรในการรวบรวม 
บันทึกรับสํงข๎อมูลระหวํางศูนย์ฯ และ
บริษัท และหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎อง โดยทัง้
ต๎องจัดท าหลักฐานข๎อมูลเพือ่ให๎สามารถ
เชื่อมโยงข๎อมูลกับหนํวยงานตําง ๆ

       ศตส.สข. 1104/2561 
 7 พฤศจิกายน  2560

34 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการตรวจ
สุขอนามัยทําเทียบ
เรือประมงและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
วัตถุดิบสัตว์น้ าทีข่ึ้นทํา

93,000.00

จ๎าง

นายธานัท  
วัฒนวรกิต  เดือน
ละ  15500.-

นายธานัท  
วัฒนวรกิต  
เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

มีหน๎าทีรั่บผิดชอบตรวจสุขอนามัยของ
สถานประกอบการในพืน้ที ่7 จังหวัด 
ภาคใต๎ตอนลํางรวมทัง้ทําเทียบเรือซ่ึงมี
การจดทะเบียนมากกวํา 70 แหํง ซ่ึงต๎อง
เรํงรัดการเข๎าตรวจรับรอง ซ่ึงหากไมํ
สามารถเข๎าตรวจได๎ตามระยะเวลาที่
ก าหนดอาจสํงผลกระทบตํอ
ผ๎ูประกอบการทําเทียบเรือได๎ นอกจากนี้
ยังมีภาระงานเกี่ยวกับการรับรอง

       ศตส.สข. 1105/2561  
                                 7 
พฤศจิกายน  2560



35 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการตรวจ
สุขอนามัยทําเทียบ
เรือประมงและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
วัตถุดิบสัตว์น้ าทีข่ึ้นทํา

93,000.00

จ๎าง

นางสาวอัจฉรา
ภรณ์  สุขศรี  
เดือนละ  15500.-

นางสาวอัจฉรา
ภรณ์  สุขศรี  
เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

มีหน๎าทีรั่บผิดชอบตรวจสุขอนามัยของ
สถานประกอบการในพืน้ที ่7 จังหวัด 
ภาคใต๎ตอนลํางรวมทัง้ทําเทียบเรือซ่ึงมี
การจดทะเบียนมากกวํา 70 แหํง มีเรือ
ขนถํายสัตว์น้ าทีข่ึ้นทะเบียนและผํานการ
รับรองสุขอนามัยมากกวํา 50 ล า 
นอกจากนี้ยังมีสถานบรรจุสัตว์น้ ามีชีวิต
หรือแชํเย็น มากกวํา 10 แหํง ทัง้นี้ ฝ่าย
ฯต๎องเข๎าตรวจประเมินสุขอนามัยตาม
ความถี่ทีป่ระกาศกรมประมงก าหนดหรือ
แผนงานทีก่ าหนด ซ่ึงเป็นงานตํอเนื่อง
จากงบประมาณ 2560 โดยต๎องใช๎
บุคลากรทีผํ่านการอบรมและมี
ประสบการณ์ในการตรวจประเมิณ

       ศตส.สข. 1106/2561  
                           7 
พฤศจิกายน  2561



36 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการตรวจ
สุขอนามัยทําเทียบ
เรือประมงและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
วัตถุดิบสัตว์น้ าทีข่ึ้นทํา

93,000.00

จ๎าง

นายจิระพงศ์  ขุน
ไพชิต  เดือนละ  
15500.-

นายจิระพงศ์  ขุน
ไพชิต  เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

มีหน๎าทีรั่บผิดชอบตรวจสุขอนามัยของ
สถานประกอบการในพืน้ที ่7 จังหวัด 
ภาคใต๎ตอนลํางรวมทัง้ทําเทียบเรือซ่ึงมี
การจดทะเบียนมากกวํา 70 แหํง มีเรือ
ขนถํายสัตว์น้ าทีข่ึ้นทะเบียนและผํานการ
รับรองสุขอนามัยมากกวํา 50 ล า 
นอกจากนี้ยังมีสถานบรรจุสัตว์น้ ามีชีวิต
หรือแชํเย็น มากกวํา 10 แหํง ทัง้นี้ ฝ่าย
ฯต๎องเข๎าตรวจประเมินสุขอนามัยตาม
ความถี่ทีป่ระกาศกรมประมงก าหนดหรือ
แผนงานทีก่ าหนด ซ่ึงเป็นงานตํอเนื่อง
จากงบประมาณ 2560 โดยต๎องใช๎
บุคลากรทีผํ่านการอบรมและมี
ประสบการณ์ในการตรวจประเมิณ

       ศตส.สข. 1107/2561  
                          7 
พฤศจิกายน  2561

37 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการตรวจ
สุขอนามัยทําเทียบ
เรือประมงและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
วัตถุดิบสัตว์น้ าทีข่ึ้นทํา

93,000.00

จ๎าง

นางสาว
เสาวลักษณ์  หวัง
สุข  เดือนละ  
15500.-

นางสาว
เสาวลักษณ์  หวัง
สุข  เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

มีหน๎าทีรั่บผิดชอบตรวจสุขอนามัยของ
สถานประกอบการในพืน้ที ่7 จังหวัด 
ภาคใต๎ตอนลํางรวมทัง้ทําเทียบเรือซ่ึงมี
การจดทะเบียนมากกวํา 70 แหํง ซ่ึงต๎อง
เรํงรัดการเข๎าตรวจรับรอง ซ่ึงหากไมํ
สามารถเข๎าตรวจได๎ตามระยะเวลาที่
ก าหนดอาจสํงผลกระทบตํอ
ผ๎ูประกอบการทําเทียบเรือได๎ นอกจากนี้
ยังมีภาระงานเกี่ยวกับการรับรอง
สุขอนามัยเรือขนถําย รวมทัง้การรับรอง
สุขลักษณะสถานบรรจุสัตว์มีชีวิตหรือแชํ
เย็น

       ศตส.สข. 1108/2561  
        7 พฤศจิกายน  2560



38 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

จ๎าง

นางสาวธัญญา  
คงทอง เดือนละ  
15500.-

นางสาวธัญญา  
คงทอง  เดือนละ 
 15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

       ศตส.สข. 
1116.2/2561                  
          23 พฤศจิกายน  2560

39 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

จ๎าง

นางสาวรอซีน๏ะ  
อับดล  เดือนละ  
15500.-

นางสาวรอซีน๏ะ  
อับดล  เดือนละ 
 15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

       ศตส.สข. 1109/2561  
                          7 
พฤศจิกายน  2560

40 วัสดุไฟฟ้า 3,000.00

ซ้ือ

หจก.สงขลาอี
เล็คทริค

 หจก.สงขลาอี
เล็คทริค  ราคาที่
ได๎ 2810

เพือ่ใช๎ส าหรับเคล่ือนย๎ายหมายเลข
โทรศัพท์เบอร์ 074-327180 จากห๎อง
ผ๎ูอ านวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบฯ 
ไปยังอาคารสํุมตัวอยําง เนื่องจากอาคาร
ฝ่ายสํุมตัวอยํางไมํมีโทรศัพท์ส าหรับ
ติดตํอหนํวยงานราชการอื่นและสถาน
ประกอบการ เพือ่ให๎การติดตํอ
ประสานงานมีความคลํองตัว และไมํให๎
เกิดความเสียหายตํองานราชการ

ฝ.บพ./62  1  พฤศจิกายน  
2560           11576  2  
พฤศจิกายน  2560



41 ซํอมเคร่ืองปรับอากาศ 5,000.00

จ๎างเหมา

ท.ธงชัยเซอร์วิส         ท.ธงชัย
เซอร์วิส            
           ราคาที่
ได๎ 4350

ซํอมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
เนื่องจากระบบท าความเย็นของ
เคร่ืองปรับอากาศไมํท างาน

ฝ.บพ./67  2  พฤศจิกายน  
2560  07/304,07/305  6
 พฤศจิกายน  2560

42 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,420.00

ซ้ือ

อุตสาหกรรม
มูลนิธิพัฒนา

 อุตสาหกรรม
มูลนิธิพัฒนา  
ราคาทีไ่ด๎ 3420

เพือ่ทดสอบความช านาญใน
ห๎องปฏิบัติการ ของเจ๎าหน๎าที ่ส าหรับ
ทดสอบเชื้อ Flat sour thermophile 
ของผ๎ูทดสอบ เนื่องจากวัสดุดังกลําวไมํมี
การเก็บส ารองไว๎

ฝ.บพ./71  2 พฤศจิกายน 
2560        SV004325     
8  พฤศจิกายน  2560

43 จ๎างเหมาขับรถยนต์เพิม่เติม1,300.00

จ๎างเหมา

นายอ านวย  ราชผล  นายอ านวย  
ราชผล  ราคาทีไ่ด๎
 13000.-

เพือ่เดินทางไปราชการ ณ จังหวัด
กรุงเทพฯ โดยขับรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน ขก 1519 สงขลา  เพือ่น า
เจ๎าหน๎าทีข่องศูนย์ฯ รับครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 12 เคร่ือง ส าหรับ
น ามาใช๎งานการออกใบรับรอง และงาน
แก๎ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
โดยขออนุมัติเดินทางต้ังแตํวันที ่6 
พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที ่8 
พฤศจิกายน 2560 รวมเป็นระยะเวลา 
3 วัน

ศตส.สข.1101.1/61  3 
พฤศจิกายน 2560  2/20   
10 พฤศจิกายน  2560

44 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,000.00

ซ้ือ

บริษัท 
ห๎องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

 บริษัท 
ห๎องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  
ราคาทีไ่ด๎ 5350

เพือ่ใช๎ส าหรับงานทดสอบความสามารถ
ของบุคลากรตามแผนด าเนินงานประจ าปี
 ISO/IEC 17025 เนื่องจากครบก าหนด
ระยะเวลาการทวนสอบความสามารถ
เจ๎าหน๎าทีป่ฏิบัติงาน

ศตส.สข.1032/2561  31  
ตุลาคม  2560 
ARHO-6009-0001 8 
พฤศจิกายน 2560



45 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,000.00

ซ้ือ

อุตสาหกรรม
มูลนิธิพัฒนา

 อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ  
ราคาทีไ่ด๎ 4770

เพือ่ใช๎ส าหรับงานทดสอบความสามารถ
ของบุคลากรตามแผนด าเนินงานประจ าปี
 ISO/IEC 17025 เนื่องจากครบก าหนด
ระยะเวลาการทวนสอบความสามารถ
เจ๎าหน๎าทีป่ฏิบัติงาน

ศตส.สข.1031/2561  31  
ตุลาคม  2560  SV004505 
 8  พฤศจิกายน 2560

46 วัสดุวิทยาศาสตร์

ซ้ือ

บริษัท 
ห๎องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

 บ.
ห๎องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  
ราคาทีไ่ด๎ 5350

เพือ่ใช๎ส าหรับงานทดสอบความสามารถ
ของบุคลากรตามแผนด าเนินงานประจ าปี
 ISO/IEC 17025 เนื่องจากครบก าหนด
ระยะเวลาการทวนสอบความสามารถ
เจ๎าหน๎าทีป่ฏิบัติงาน

ศตส.สข.1032/2561  31  
ตุลาคม  2560 
ARHO-6010-0006 8 
พฤศจิกายน 2560

47 วัสดุวิทยาศาสตร์ 35,000.00

ซ้ือ

บริษัท 
อินเตอร์พลัคพลัส 
จ ากัด

 บริษัท 
อินเตอร์พลัคพลัส
 จ ากัด ราคาทีไ่ด๎
 34320.25

ส าหรับงานทดสอบฮีสตามีนและยา
ปฏิชีวนะตกค๎าง oxolinic acid 
เนื่องจากสารเคมีดังกลําวได๎ใช๎หมดไป 
เพือ่ให๎มีไว๎ใช๎งานและไมํให๎เกิดความ
เสียหายตํอราชการ

ศตส.สข. 1033/2561  31  
ตุลาคม  2560

48 วัสดุวิทยาศาสตร์ 36,000.00

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
เจ.พี เคมีภัณฑ์

 หจก.เจ.พี 
เคมีภัณฑ์ ราคาที่
ได๎  35299.30

เนื่องจากวัสดุดังกลําว ได๎ใช๎หมดไป 
เพือ่ให๎มีไว๎ใช๎งานและไมํให๎เกิดความ
เสียหายตํอราชการ

ศตส.สข.1102/2561  6 
พฤศจิกายน 2560  
60/2008  13 พฤศจิกายน 
2560

49 จ๎างซํอมเตาเผาไฟฟ้า #########

จ๎างเหมา

บริษัท เพอร์กินเอล
เมอร์ จ ากัด

 บริษัท เพอร์กิน
เอลเมอร์ จ ากัด  
ราคาทีไ่ด๎ 
302382

ทดสอบแคดเมี่ยม และตะกั่ว เนื่องจาก 
สึกกรํอน ช ารุด จากการใช๎งานเป็นระยะ
เวลานาน เมื่อเคร่ืองท างานซ่ึงมีการใช๎
ความร๎อนสูงจะท าให๎มีโอกาสเกิดการ
ลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า

ศตส.สข. 1117/2561  8 
ธันวาคม 2560  
4100133673  20 ธันวาคม
 2562



50 วัสดุส านักงาน 2,450.00

ซ้ือ

ร๎านอักษรชัย ตรา
ยาง

 ร๎านอักษรชัย 
ตรายาง  ราคาที่
ได๎  2130

เพือ่ใช๎ส าหรับประทับตราในเอกสารของ
ฝ่ายตําง ๆ เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ดังกลําว
เกิดการช ารุด และไมํมีการใช๎งานมากํอน 
เพือ่ให๎เกิดความรวดเร็วและสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

ฝ.บพ./98.1  9 พฤศจิกายน 
2560           11/36     14
 พฤศจิกายน 2560

51 ซํอมห๎องเย็น 25,000.00

จ๎างเหมา

นายพิสิทธ์  เรือง
ยังมี

 นายพิสิทธิ ์เรือง
ยังมี  ราคาทีไ่ด๎ 
24000

ซํอมแซมห๎องเย็น (RE-08) หมายเลข
ครุภัณฑ์ 01-103-00003-00 
เนื่องจากห๎องเย็นมีการร่ัวซึมของน้ ายา 
ท าให๎ไมํสามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

ศตส.สข.1113/2561  20 
พฤศจิกายน 2560            
3/2  18 ธันวาคม 2560

52 เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ือง 2,000.00

จ๎างเหมา

บริษัท พิธาน
พาณิชย์ จ ากัด 
สาขาสงขลา

 บ.พิธานพาณิชย์
 จ ากัด สาขา
สงขลา ราคาทีไ่ด๎
 1213.38

ซํอมบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสครุภัณฑ์ 
02-003-00010-00 เนื่องจากครบ
ก าหนดระยะการเปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ือง 
เพือ่ให๎ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

ฝ.บพ./123  20 พฤศจิกายน 
2560  REP17-01700  21
 พฤศจิกายน 2560

53 วัสดุวิทยาศาสตร์ 60,000.00

ซ้ือ

บริษัท ไซแอนติฟิค
 โปรโมชั่น จ ากัด

 บ. ไซแอนติฟิค 
โปรโมชั่น จ ากัด  
ราคาทีไ่ด๎ 57887

เพือ่ใช๎วิเคราะห์เชื้อทางจุลชีววิทยา  
Listeria monocytogenes และ 
Clostridium perfringens

ศตส.สข.1111/60 9 
พฤศจิกายน 2560  SPCISG 
17110100  30 พฤศจิกายน
 2560

54 วัสดุวิทยาศาสตร์ 500.00

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
แอล บี ซายน์

 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 แอล.บ.ีซายน์  
ราคาทีไ่ด๎ 406.6

ส าหรับสภาวะแวดล๎อมภายใน
ห๎องปฏิบัติการทางกายภาพ (กระป๋อง
และแชํแข็ง) เนื่องจากสารเคมีกลีเซอรอล
 ยี่ห๎อ Ajax ขนาด 500 มล. ทีใ่ช๎อยูํเดิม
หมด ท าให๎ไมํสามารถตรวจสภาวะ
แวดล๎อมภายในห๎องปฏิบัติการทาง
กายภาพ (กระป๋องและแชํแข็ง)

ฝ.บพ./87  7  พฤศจิกายน 
2560  1337/66825  6  
ธันวาคม  2560



55 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,000.00

ซ้ือ

ร๎านเอื้อการย์  ร๎านเอื้อการย์  
ราคาทีไ่ด๎  
1,900.-

ส าหรับสภาวะแวดล๎อมภายใน
ห๎องปฏิบัติการทางกายภาพ (กระป๋อง
และแชํแข็ง) เนื่องจากสารเคมีกลีเซอรอล
 ยี่ห๎อ Ajax ขนาด 500 มล. ทีใ่ช๎อยูํเดิม
หมด ท าให๎ไมํสามารถตรวจสภาวะ
แวดล๎อมภายในห๎องปฏิบัติการทาง
กายภาพ (กระป๋องและแชํแข็ง)

ฝ.บพ./87  7  พฤศจิกายน 
2560             35/28  6  
ธันวาคม  2560

56 วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000.00

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวน เดอะ 
คอม สงขลา

 หจก. เดอะ คอม
 สงขลา  ราคาที่
ได๎ 85,850

ใช๎ส าหรับ Print เอกสารภายในฝ่าย
ตําง ๆ เนื่องจากวัสดุดังกลําวเป็นวัสดุ
จ าพวกใช๎แล๎วหมดไป เพือ่ทดแทน
ของเดิมทีห่มด

ศตส.สข.1115/61 23 
พฤศจิกายน 
2560BL1712001962      
  1 ธันวาคม 2560

57 วัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000.00

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
เจ.พี เคมีภัณฑ์

 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 เจ.พ.ี เคมีภัณฑ์ 
ราคาทีไ่ด๎ 
12,251.50

เพือ่ใช๎เตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ ทดสอบ
การฆาํเชื้อของอาหารเล้ียงเชื้อ เพือ่ใช๎ล๎าง
เคร่ืองแก๎ว เพือ่ให๎เจ๎าหน๎าทีส่วมใสในการ
วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ใช๎ดูดตัวอยําง
เพือ่วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

ศตส.สข.1103/2561  7 
พฤศจิกายน 2560  
60/2330  15 ธันวาคม  
2560

58 วัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000.00

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
เจ.พี เคมีภัณฑ์

 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 เจ.พ.ี เคมีภัณฑ์ 
 ราคาทีไ่ด๎ 
23625.6

เพือ่ใช๎เตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ ทดสอบ
การฆาํเชื้อของอาหารเล้ียงเชื้อ เพือ่ใช๎ล๎าง
เคร่ืองแก๎ว เพือ่ให๎เจ๎าหน๎าทีส่วมใสในการ
วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ใช๎ดูดตัวอยําง
เพือ่วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

ศตส.สข.1103/2561  7 
พฤศจิกายน 2560  
60/2330  15 ธันวาคม  
2560

59 วัสดุวิทยาศาสตร์ 60,000.00

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
เอ แอนด์ เอ รีเอ
เจนท์

 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 เอ แอนด์ เอ  รี
เอเจนท์  ราคาที่
ได๎ 49,391.2

เพือ่ใช๎ส าหรับเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ ใช๎
ดูดสารละลายตัวอยําง เพือ่วิเคราะห์ทาง
จุลชีววิทยา

ศตส.สข.1110/2560  8 
พฤศจิกายน 2560   
IV6012-070  19  ธันวาคม 
2560



60 วัสดุวิทยาศาสตร์ 60,000.00

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
เอ แอนด์ เอ รีเอ
เจนท์

 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 เอ แอนด์ เอ  รี
เอเจนท์  ราคาที่
ได๎ 4,654.5

เพือ่ใช๎ส าหรับเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ ใช๎
ดูดสารละลายตัวอยําง เพือ่วิเคราะห์ทาง
จุลชีววิทยา

ศตส.สข.1110/2560  8 
พฤศจิกายน 2560   
IV6012-179  22  ธันวาคม 
2560

61 วัสดุวิทยาศาสตร์ #########

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
คลีนิคอลไดแอกโน
สติคส์

 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 คลีนิคอลไดแอก
โนสติคส์ 
96588.89

เพือ่ใช๎ส าหรับเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ 
เนื่องจากวัสดุดังกลําวเป็นวัสดุจ าพวกใช๎
แล๎วหมดไป และเพือ่ให๎มีไว๎ใช๎งานไมํ
กํอให๎เกิดความเสียหายแกํทางราชการ

ศตส.สข. 1102/2561  3  
พฤศจิกายน  2560  
I60110866  15 ธันวาคม 
2560

62 จ๎างซํอมแซมเคร่ือง HPLC75,000.00

จ๎าง

บริษัท สิทธิพรแอส
โซซิเอส จ ากัด

 บริษัท สิทธิพร
แอสโซซิเอส  
ราคาทีไ่ด๎ 70941

เนื่องจาก แผงควบคุมค าส่ังใช๎งานหน๎าจอ
เคร่ืองไมํแสดงขั้นตอนการท างาน ท าให๎
ผ๎ูปฏิบัติงานไมํสามารถปฏิบัติงานได๎, 
เนื่องจาก พัดลมระบายความร๎อนของ 
Detector ชนิด Fluorescence ช ารุด 
ขณะท างานเคร่ืองไมํสามารถระบาย
ความร๎อนจากภายในท าให๎ตัว Detector
 ตัดระบบการท างาน  สํงผลให๎ไมํ
สามารถวิเคราะห์ตัวอยํางกลํุม ยา
ปฏิชีวนะ เชํน Oxolinic acid, 
Oxytetracycline. Fluoroquinolone 
group

ศตส.สข.1030/2561  31  
ตุลาคม 2560  
IV60120140 8 ธันวาคม 
2560

63 จ๎างบ ารุงรักษาพร๎อม
และสอบเทียบเคร่ือง
 Mercury Analyzer 
FIMS 100

8,000.00

จ๎าง

บริษัท เพอร์กินเอล
เมอร์ จ ากัด

 บริษัท เพอร์กิน
เอลเมอร์ จ ากัด  
ราคาทีไ่ด๎ 7490

เนื่องจาก ถึงก าหนดระยะเวลาการสอบ
เทียบประจ าปีตามแผนการด าเนินงาน 
ISO/IEC 17025 ก าหนดให๎มีการ
บ ารุงรักษาพร๎อมสอบเทียบปีละ 1 คร้ัง 
เพือ่ให๎การด าเนินงานสอดคล๎องตาม
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

ศตส.สข. 1034/2561  31 
ตุลาคม 2560  
4100133941  20  
ธันวาคม  2560



64 วัสดุวิทยาศาสตร์ #########

ซ้ือ

บริษัท เบคไทย 
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

 บริษัท เบคไทย 
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 
ราคาทีไ่ด๎ 
520000

หม๎อนึ่งฆาํเชื้อ (Autoclave) พร๎อม
อุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด เพือ่ใช๎ส าหรับฆาํ
เชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเล้ียงเชื้อ 
สารละลายและอุปกรณ์ทีใ่ช๎ส าหรับงาน
ทดสอบทางจุลชีววิทยา โดยใช๎ไอน้ าร๎อน
เพือ่ให๎อาหารเล้ียงเชื้อสารละลายและ
อุปกรณ์อยูํในสภาพปราศจากเชื้อกํอนน้ า
ไปใช๎งาน และต๎ูอาหารเล้ียงเชื้อ จ านวน 
1 ต๎ู เพือ่ใช๎เก็บรักษาอาหารเล้ียงเชื้อ 
ส าหรับใช๎ในการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
 เนื่องจากครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทัง้ 2 
รายการ ศูนย์ฯ จะน ามาใช๎ทดแทนเคร่ือง
เกําทีช่ ารุดไมํสามารถซํอมแซมได๎ เพือ่
ไมํให๎งานเกิดความลําช๎าและเสียหาย

สัญญาเลขที ่2/2561  20 
ธันวาคม 2560  142754  
25 ธันวาคม 2560



65 จ๎างซํอมบ ารุงรักษา
รถยนต์หนํวยงาน
ราชการ  หมายเลข
ทะเบียน นข 388 สข.

2,000.00

จ๎าง

บริษัท พิธาน
พาณิชย์ จ ากัด 
สาขาสงขลา

 บริษัท พธาน
พาณิชย์ จ ากัด 
สาขาสขลา ราคา
ทีไ่ด๎ 1685.25

ซํอมบ ารุงรถยนต์หนาวยบริการ 
หนํวยงานราชการ หมายเลขทะเบียน นข
 388 สข. หมายเลข 
02-003-00010-00 เนื่องจาก
สัญญาณไฟฟ้ากาน้ ามันเคร่ืองปรากฏซ่ึว
แสดงถึงความผิดปกติ จาการตรวจสอบ
เบือ่งต๎นของเจ๎าหน๎าที ่(พขช)
น้ ามันเคร่ืองยังมีอยูํเต็ม จึงมีความ
จ าเป็นต๎องน ารถยนต์คันดังกลําวเข๎า
ศูนย์บริการ ซ่ึงจากการตรวจเช็คพบของ
เจ๎าหน๎าทีพ่บวํา สายขาดในซ๏อตลงกราวด์
 ปล๊ักเสียบเข๎าลูกลอยอํางแตก เพือ่การ
รักษารถยนต์พบของหนํวยงานราชการ
ให๎สามารถใช๎งานได๎ยืนยาวและเป็นการ
รักษาทรัพย์สินของราชการ จึงมีความ
จ าเป็นต๎องขออนุมัติจัดจ๎างเหมาบริการ
ซํอมบ ารุงรักษาตามรายการดังกลําว

ฝ.บพ./203 ลงวันที ่15 
ธันวาคม 2560            
REP17-01824 15 ธันวาคม
 2560

66 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,000.00

ซ้ือ

บริษัท แสงเสียง
หวน จ ากัด

 บริษัท แสงเสียง
หวน จ ากัด  
ราคาทีไ่ด๎ 
2,530.00

เนื่องจากปล๊ักไฟทีใ่ช๎ส าหรับอุปกรณ์
ไฟฟ้าไมํเพียงพอ และเพือ่ความปลอดภัย
ในการท างานของเจ๎าหน๎าทีผ๎ู่ปฏิบัติงาน 
จ านวน 13 รายการ

ฝ.บพ./214 ลงวันที ่18 
ธันวาคม 2560            
ORV601218-03 18 
ธันวาคม 2560



67 การจ๎างเหมาบริการ
รถต๎ูพร๎อมคนขับเพือ่
น าเจ๎าหน๎าทีไ่ปปฏิบัติ
ราชการตรวจสอบ
ระบบย๎อนย๎อนกลับ 
Traceability ณ 
โรงงานจังหวัดสตูล 
และจังหวัดปัตตานี

15,000.00

จ๎าง

นายชัยเชษฐ์ โถสกุล  นายชัยเชษฐ์ โถ
สกุล ราคาทีไ่ด๎ 
5,200.00

เนื่องจากศูนย์ฯ มีรถต๎ูและพนักงานขับ
รถส าหรับใช๎ในการปฏิบัติราชการไมํ
เพียงพอตํอการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ระบบย๎อนกลับ Traceability เพือ่ให๎
การปฏิบัติงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
และไมํเกิดความเสียหายตํองานราชการ

ศตส.สข 1116/61  23 
พฤศจิกายน 2560        
1/16 11 มกราคม 2561

68 สอบเทียบเคร่ือง 
Piston pipette

5,400.00

จ๎าง

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขล
านครินทร์    
ราคาทีไ่ด๎ 
5,400.00

เนื่องจากเคร่ือง Piston pipette ส าหรับ
ใช๎ในการดูดสารละลาย เพือ่วิเคราะห์
ทางจุลินทร์จะต๎องมีความต๎องและแมํนย า
 จึงมีความจ าเป็นต๎องสอบเทียบ
เคร่ืองมือดังกลําว

ฝ.บพ.227 20 ธันวาคม 
2560                        
0049/60  1 มกราคม 2560

69 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,723.37

ชื้อ

บริษัท ลินเด๎ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด๎ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีไ่ด๎ 
12,723.37

เนื่องจากแก๏ส Niitrogen และ Argon ที่
ใช๎ส าหรับงานวิเคราะห์โลหะหนัก 
(Cd,Hg,Pd) Antibiotic และ 
Sulphurdioxide หมดและเพือ่ทดแทน
ของเดิมทีห่มดไป จึงมีความจ าเป็นต๎อง
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุดังกลําว

ฝ.บพ./188  7 ธันวาคม 
2560                        
INVOICE NO 06070447  
18 ธันวาคม 2560

70 สอบเทียบเคร่ือง 
Spectrophotometer
  และเคร่ือง PH  
Meter

14,980.00

จ๎าง

บริษัท บางกอกไฮ
แล็ป จ ากัด

บริษัท บางกอก
ไฮแล็ป จ ากัด     
ราคาทีไ่ด๎ 
14,980.00

เนื่องจาก ถึงก าหนดระยะเวลาการสอบ
เทียบประจ าปีตามแผนการด าเนินงาน 
ISO/IEC 17025 ก าหนดให๎มีการ
บ ารุงรักษาพร๎อมสอบเทียบปีละ 1 คร้ัง 
เพือ่ให๎การด าเนินงานสอดคล๎องตาม
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

ฝ.บพ./190   7 ธันวาคม       
      2560                       
BHL 17/0776  20 ธันวาม 
2560



71 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 93,469.85

ชื้อ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
แอล บี ซายน์

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 แอล บี ซายน์ 
ราคาทีไ่ด๎ 
93469.85

รายการที ่1-9 เพือ่ใช๎ส าหรับเตรียม
อาหารเล้ียงเชื่อ, รายการที ่10 เพือ่ใช๎
ส าหรับฆาํเชื่อเคร่ืองแก๎วและรายการที ่
11-14 เพือ่ใช๎ในการวิเคราะห์ทางจุล
ชีววิทยา

ฝ.บพ./73  3 พฤศจิกายน 
2560                      
66904 19 ธันวาคม 2560

72 สอบเทียบเคร่ือง AAS 22,470.00

จ๎าง

บริษัท เพอร์กินเอล
เมอร์ จ ากัด

 บริษัท เพอร์กิน
เอลเมอร์ จ ากัด  
ราคาทีไ่ด๎ 
22,470.00

เนื่องจากถึงก าหนดระยะเวลาการสอบ
เทียบประจ าปีตามแผนการด าเนินงาน 
ISO/IEC 17025 ก าหนดให๎มีการ
บ ารุงรักษาพร๎อมสอบเทียบปีละ 1 คร้ัง 
เพือ่ให๎การด าเนินงานสอดคล๎องตาม
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

ฝ.บพ.5  18 ตุลาคม 2560    
                         NO 
4100133797    20 
ธันวาคม 2560

73 จ๎างซํอมบ ารุงรักษา
รถยนต์หนํวยงาน
ราชการ  หมายเลข
ทะเบียน นข 388 สข.

16,000.00

จ๎าง

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด  
ไทรบุรีการยาง

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
 ไทรบุรีการยาง 
ราคาทีไ่ด๎15,040

เนื่องจากยางรถยนต์เส่ือมสภาพและ
ลูกหมากปีกนกลํางมีน้ ามันหลํอล่ืนไหล
ตลอดเวลา มีเสียงดังขณะขับรถ เพือ่เป็น
การักษารถยนต์ของหนํวยงานราชการให๎
สามารถใช๎งานได๎ยืนยาว และเป็นการ
รักษาทรัพย์สินของทางราชการ จึงมี
ความจ าเป็นต๎องขออนุมัติจัดจ๎างเหมา
บริการซํอมบ ารุงรักษาตามรายการ
ดังกลําว

ฝ.บพ.205  15 ธันวาคม  
2560                      
12871  20 ธันวาคม  2560

74 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,000.00

ซ้ือ

บริษัท 
ห๎องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท 
ห๎องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  
ราคาทีไ่ด๎ 
5,885.00

เพือ่ใช๎ส าหรับงานทดสอบความสามารถ
ของบุคลากรตามแผนด าเนินงานประจ าปี
 ISO/IEC 17025 เนื่องจากครบก าหนด
ระยะเวลาการทวนสอบความสามารถ
เจ๎าหน๎าทีป่ฏิบัติงาน

ฝ.บพ.253   20 ธันาวาคม     
         2560                   
HO-6101-0099             1
 มกราคม 2561



75 วัสดุวิทยาศาสตร์ 64,200.00

ซ้ือ

บริษัท สิทธิพรแอส
โซซิเอส จ ากัด

64,200.00     ส าหรับเตรียมตัวอยํางเบือ่งต๎นงาน
ทดสอบวิเคราะห์ทางเคมี เนื่องจากวัสดุ
ดังกลําว ได๎ใช๎หมดไปมีไมํเพียงพอตํอการ
ใช๎งาน และไมํให๎เกิดความเสียหายตํอ
งานราชการ

 ฝ.บพ. 222   20 ธันวาคม 
2560                    
IV61010275   15 มกราคม 
 2561

76 วัสดุส านักงาน 99,000.00

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
ปรินทรการค๎า

 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 ปรินทรการค๎า  
ราคาทีไ่ด๎ 
80,545.00

เนื่องจากวัสดุดังกลําวเป็นวัสดุจ าพวกใช๎
แล๎วหมดไป และวัสดุจ าพวกไมํคงทน 
เพือ่ทดแทนของเดิมทีห่มดและของที่
เส่ือมสภาพไมํสามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

ฝ.บพ.199  12 ธันวาคม  
2560                      
T38415   20 ธันวาคม  
2560

77 วัสดุส านักงาน 99,000.00

ซ้ือ

ต๎นเตย  ต๎นเตย ราคาทีไ่ด๎
 19,220.00

เนื่องจากวัสดุดังกลําวเป็นวัสดุจ าพวกใช๎
แล๎วหมดไป และวัสดุจ าพวกไมํคงทน 
เพือ่ทดแทนของเดิมทีห่มดและของที่
เส่ือมสภาพไมํสามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

ฝ.บพ.199  12 ธันวาคม  
2560  71/32  20 ธันวาคม 
 2560

78 วัสดุส านักงาน 30,000.00

ซ้ือ

หจก.ที  แอนด์ เค 
คลีนนิ่ง  ส านักงาน
ใหญํ

 หจก.ที  แอนด์ 
เค คลีนนิ่ง  
ส านักงานใหญํ  
ราคาทีไ่ด๎ 
20,400.00

เนื่องจากวัสดุดังกลําวเป็นวัสดุจ าพวกใช๎
แล๎วหมดไป  เพือ่ทดแทนของเดิมทีห่มด

ฝ.บพ.194  8 ธันวาคม          
   2560                    
TI6007102                21 
ธันวาคม 2560

79 วัสดุงานบ๎านงานครัว 30,000.00

ซ้ือ

ต๎นเตย  ต๎นเตย ราคาทีไ่ด๎
 6,231.00

เนื่องจากวัสดุดังกลําวเป็นวัสดุจ าพวกใช๎
แล๎วหมดไป  เพือ่ทดแทนของเดิมทีห่มด

ฝ.บพ.194  8 ธันวาคม 2560
            71/33            22
 ธันวาคม 2560



80 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 17,815.50

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
เอ แอนด์ เอ รีเอ
เจนท์

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
เอ แอนด์ เอ รีเอ
เจนท์  ราคาทีไ่ด๎ 
17,815.50

เนื่องจากวัสดุตามรายการดังกลําวมีไมํ
เพียงพอตํอการใช๎งานวิเคราะห์ทางเคมี 
เพือ่ให๎มีไว๎ใช๎งานและไมํให๎เกิดความ
เสียหายตํอราชการจึงมีความจ าเป็นต๎อง
ขอจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

ฝ.บพ.233  20 ธันวาคม 
2560   IV6101-055   12 
มกราคม  2561

81 วัสดุวิทยาศาสตร์ ########

ซ้ือ

บริษัท ลิแกนด์ ไซ
แอนติฟิค จ ากัด

 บริษัท ลิแกนด์ 
ไซแอนติฟิค จ ากัด
 ราคาทีไ่ด๎ 
46363.1

เนื่องจากวัสดุตามรายการดังกลําวมีไมํ
เพียงพอตํอการใช๎งานวิเคราะห์ทางเคมี 
เพือ่ให๎มีไว๎ใช๎งานและไมํให๎เกิดความ
เสียหายตํอราชการจึงมีความจ าเป็นต๎อง
ขอจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

ฝ.บพ. 230     20  ธันวาคม 
 2560     42909    17  
มกราคม   2561

82 วัสดุเชื้อเพลิง 10,137.60

ซ้ือ

บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด

บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด ราคาทีไ่ด๎ 
10137.60

เนื่องจากศูนย์ฯ มีภารกิจต๎องใช๎รถยนต์
สํวนกลาง เพือ่ติดตํอประสานงานกับ
หนํวยงานราชการอื่นเพือ่อกพืน้ทีส่ าหรับ
งานตรวจประเมินสุขลักษณะของโรงงาน
 ทําเทียบเรือ และงานอื่น ทีม่ีความ
จ าเป็นต๎องใช๎รถสํวนกลางในการเดินทาง
ราชการทัง้ภายในจังหวัดสงขลาและ
ตํางจังหวัด เนื่องจากน้ ามันทีใ่ช๎อยูํมีไมํ
เพียงพอตํอการปฏิบัติงานส าหรับภารกิจ
ตํางๆ ของศูนย์ฯ จึงมีความจ าเป็นต๎องใช๎
น้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปปฏิบัติ

ฝ.บพ 178.1     30 
พฤศจิกายน  2560            
SL0001/6101089   15 
มกราคม 2561



83 วัสดุเชื้อเพลิง 1,248.90

ซ้ือ

บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด

บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด ราคาทีไ่ด๎
1248.90

เนื่องจากศูนย์ฯ มีภารกิจต๎องใช๎รถยนต์
สํวนกลาง เพือ่ติดตํอประสานงานกับ
หนํวยงานราชการอื่นเพือ่อกพืน้ทีส่ าหรับ
งานตรวจประเมินสุขลักษณะของโรงงาน
 ทําเทียบเรือ และงานอื่น ทีม่ีความ
จ าเป็นต๎องใช๎รถสํวนกลางในการเดินทาง
ราชการทัง้ภายในจังหวัดสงขลาและ
ตํางจังหวัด เนื่องจากน้ ามันทีใ่ช๎อยูํมีไมํ
เพียงพอตํอการปฏิบัติงานส าหรับภารกิจ
ตํางๆ ของศูนย์ฯ จึงมีความจ าเป็นต๎องใช๎
น้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ

ฝ.บพ 178.1     30 
พฤศจิกายน  2560            
SL0001/G012056    4 
ธันวาคม 2561

84 สอบเทียบเคร่ืองมือ Biological Safety Class10,000.00

จ๎าง

บริษัท ไบโอ เมดิ
คอล จ ากัด 
(ส านักงานใหญํ)

บริษัท ไบโอ เมดิ
คอล จ ากัด 
(ส านักงานใหญํ) 
ราคาทีไ่ด๎
5,350.00

เนื่องจากเคร่ือง Biological Safety 
Class ครบก าหนดสอบเทียบตาม
แผนงานระบบISO/IEC 17025 จึงมี
ความจ าเป็นต๎องสอบเทียบเคร่ืองมือ
ดังกลําววํายังสามารถใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ศตส.สข 0107/61   8   
มกราคม  2561



85 วัสดุเชื้อเพลิง 50,000.00

ซ้ือ

บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด

บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด ราคาทีไ่ด๎ 
19,287.35

เนื่องจากศูนย์ฯ มีภารกิจต๎องใช๎รถยนต์
สํวนกลาง เพือ่ติดตํอประสานงานกับ
หนํวยงานราชการอื่นเพือ่อกพืน้ทีส่ าหรับ
งานตรวจประเมินสุขลักษณะของโรงงาน
 ทําเทียบเรือ และงานอื่น ทีม่ีความ
จ าเป็นต๎องใช๎รถสํวนกลางในการเดินทาง
ราชการทัง้ภายในจังหวัดสงขลาและ
ตํางจังหวัด เนื่องจากน้ ามันทีใ่ช๎อยูํมีไมํ
เพียงพอตํอการปฏิบัติงานส าหรับภารกิจ
ตํางๆ ของศูนย์ฯ จึงมีความจ าเป็นต๎องใช๎
น้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ

ศตส.สข 1120/60   30 
พฤศจิกายน 2560

86 วัสดุวิทยาศาสตร์ 99,000.00

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
แอล บี ซายน์

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 แอล บี ซายน์ 
ราคาทีไ่ด๎ 
44,094.70

เนื่องจากศูนย์ รายการที่
1,12-14,16-17 เป็นวัสดุทีใ่ช๎แล๎วหมด
ไป รายการที ่2,11 เป็นวัสดุทีม่ีการ
ช ารุดเนื่องจากการใช๎งานเป็นเวลานาน 
รายการที ่15 เป็นวัสดุทีย่ังไมํมีไว๎ใช๎งาน 
เพือ่ให๎วัสดุดังกลําวมีไว๎ใช๎งานไมํ
กํอให๎เกิดความเสียหายแกํทางราชการ

ศตส.สข 0102/61   3 
มกราคม 2561

87 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 99,000.00

ซ้ือ

 อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ

อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ 
ราคาทีไ่ด๎ 
3,420.00

เนื่องจากศูนย์ รายการที่
1,12-14,16-17 เป็นวัสดุทีใ่ช๎แล๎วหมด
ไป รายการที ่2,11 เป็นวัสดุทีม่ีการ
ช ารุดเนื่องจากการใช๎งานเป็นเวลานาน 
รายการที ่15 เป็นวัสดุทีย่ังไมํมีไว๎ใช๎งาน 
เพือ่ให๎วัสดุดังกลําวมีไว๎ใช๎งานไมํ
กํอให๎เกิดความเสียหายแกํทางราชการ

ศตส.สข 0105/61  3 
มกราคม 2561



88 วัสดุส านักงาน

ซ้ือ

บริษัท อี เอ็ม ซี อิม
เมกซ์ จ ากัด

7,079.98       เนื่องจากศูนย์ รายการที่
1,12-14,16-17 เป็นวัสดุทีใ่ช๎แล๎วหมด
ไป รายการที ่2,11 เป็นวัสดุทีม่ีการ
ช ารุดเนื่องจากการใช๎งานเป็นเวลานาน 
รายการที ่15 เป็นวัสดุทีย่ังไมํมีไว๎ใช๎งาน 
เพือ่ให๎วัสดุดังกลําวมีไว๎ใช๎งานไมํ
กํอให๎เกิดความเสียหายแกํทางราชการ

ศตส.สข 0101/61   3 
มกราคม 2561

89 การจ๎างเหมาบริการ
รถต๎ูพร๎อมคนขับเพือ่
น าเจ๎าหน๎าทีไ่ปปฏิบัติ
ราชการตรวจสอบ
ระบบย๎อนย๎อนกลับ 
Traceability ณ 
โรงงานจังหวัดตรัง 
และจังหวัดปัตตานี

20,000.00

จ๎าง

นายชัยเชษฐ์ โถสกุล  นายชัยเชษฐ์ โถ
สกุล ราคาทีไ่ด๎ 
9,200.00

เนื่องจากศูนย์ฯ มีรถต๎ูและพนักงานขับ
รถส าหรับใช๎ในการปฏิบัติราชการไมํ
เพียงพอตํอการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ระบบย๎อนกลับ Traceability เพือ่ให๎
การปฏิบัติงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
และไมํเกิดความเสียหายตํองานราชการ

ศตส.สข 1207/61  12 
ธันวาคม  2561

90 จ๎างเหมาขับรถยนต์เพิม่เติม1,300.00

จ๎างเหมา

นายอ านวย  ราชผล  นายอ านวย  
ราชผล  ราคาที่
ได๎650

เพือ่เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดตรัง 
โดยขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก 
1519 สงขลา  เพือ่น าเจ๎าหน๎าทีข่อง
ศูนย์ฯ เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดตรัง
 ต้ังแตํวันที ่19 -20  ธันวาคม 2560  
รวมเป็นระยะเวลา 2 วัน

ศตส.สข.1207.1/61  18 
ธันวาคม 2560



91 วัสดุกํอสร๎าง 20,000.00

ซ้ือ

บริษัท แสงเสียง
หวน จ ากัด

10,587.00     ส าหรับเปล่ียนชุดหลอดไฟบริเวณลาน
จอดรถยนต์หนํวยงาน เพนื่อง
จากบับาสต์ฟลูออเรศเซ็นต์เสียท าให๎ไฟ
สํองแสงไมํสามารถใช๎งานได๎                
                                                
    ส าหรับซํอมแซมโทรศัพท์ฝ่ายตรวจ
รับรองโรงงาน เนื่องจากเมื่อมีการใช๎
โทรศัพท์ไมํสามารถสนทนาได๎ มีเสียง
ซําๆตลอดเวลา                               
                                               
ส าหรับซํอมแซมบ๎านพักเจ๎าหน๎าที ่
บ๎านเลขที ่1/107 เนื่องจากสีผนังหลุด
ลอกและพืน้บ๎านมีรอยแตกร๎าว            
                                                
                                       ส าหรับ
ซํอมแซมทํอสํงแก๏สในห๎องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทางเคมี เนื่องจากทํอสํงสาย
ยางสํงแก๏สช ารุด                             
                                                
                                  ส าหรับ

ศตส.สข.0111/61  17 
มกราคม 2561             
ORV610118-05    18 
มกราคม 2561

92 จ๎างซํอมบ ารุงรักษา
รถยนต์หนํวยงาน
ราชการ  หมายเลข
ทะเบียน ศจ.1102

15,000.00

จ๎างเหมา

บริษัท อีซูซุ 
หาดใหญํ จ ากัด 
(สาขาสงขลา)

14,958.60     เนื่องจากระบบท าความเย็นของรถยนต์
คันดังกลําวไมํท างาน ท าให๎ไมํสามารถใช๎
งานรถยนต์ เพือ่เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ได๎ ศูนย์ฯ จึงมีความจ าเป็นต๎องซํอมแซํม
เพือ่ให๎สามารถใช๎งานได๎ปกติ และเพือ่
เป็นการรักษารถยนต์ของหนํวยงาน
ราชการให๎สามารถใช๎งานยืนยาว

 ศตส.สข.0112/61  17 
มกราคม 2561



93 จ๎างเหมาขับรถยนต์เพิม่เติม 650.00

จ๎างเหมา

นายอ านวย  ราชผล  นายอ านวย  
ราชผล  ราคาที่
ได๎650

เพือ่เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดตรัง 
โดยขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก 
1519 สงขลา  เพือ่น าเจ๎าหน๎าทีข่อง
ศูนย์ฯ เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดตรัง
 ต้ังแตํวันที ่30- 31  มกราคม 2561  
รวมเป็นระยะเวลา 2 วัน

ศตส.สข.0115.1/61  29  
มกราคม  2561

94 จ๎างซํอมแอร์ 
Sumsung ติดผนัง
ขนาด 18000 BTU

#########

จ๎างเหมา

ท.ธงชัยเซอร์วิส  ท.ธงชัยเซอร์วิส 
ราคาทีไ่ด๎ 7500

เนื่องจากเคร่ืองปรับอากาศภายในห๎อง
บํมตัวอยําง ไมํสามารถท าความเย็นได๎
ตามปกติ จึงมีความจ าเป็นต๎อง
ด าเนินการซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎เป็นปกติ
 และเพือ่เป็นการรักษาทรัพย์สินทาง
ราชการ

ศตส.สข 0115/61  26 
มกราคม 2561

95 ซํอมต๎ูเย็น ########

จ๎างเหมา

นายพิสิทธ์  เรือง
ยังมี

 นายพิสิทธ์  
เรืองยังมี  ราคาที่
ได๎20000

ซํอมแซํมต๎ูเย็น (RE-14) หมายเลข
ครุภัณฑ์ 04-003-00251-00 
เนื่องจากคอมเพลสเซอร์เสีย ท าให๎ไมํ
สามารถใช๎งานใช๎งานได๎ตามปกติ

ศตส.สข.0113/2561  23  
มกราคม  2561

96 วัสดุวิทยาศาสตร์ 30,000.00

ซ้ือ

บริษัท แสงวิทย์ 
ซายน์ จ ากัด

 บริษัท แสงวิทย์ 
ซายน์ จ ากัด 
ราคาทีไ่ด๎ 
29,960

เพือ่ใช๎ส าหรับทดสอบความสามารถ
เจ๎าหน๎าทีว่ิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ ประจ าปี
 พ.ศ.2561 ส าหรับการวิเคราะห์เชื้อ
Coliform,E.Coli,Enterococci,C.perfrin
gens และ Colony count ในตัวอยําง
น้ า จึงมีความจ าเป็นต๎องขอความ
เห็นชอบจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

ศตส.สข.1205/60   12 
ธันวาคม  2560



97 วัสดุเชื้อเพลิง 50,000.00

ซ้ือ

บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด

 บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด ราคาทีไ่ด๎ 
6,908.45

เนื่องจากศูนย์ฯ มีภารกิจต๎องใช๎รถยนต์
สํวนกลาง เพือ่ติดตํอประสานงานกับ
หนํวยงานราชการอื่นเพือ่อกพืน้ทีส่ าหรับ
งานตรวจประเมินสุขลักษณะของโรงงาน
 ทําเทียบเรือ และงานอื่น ทีม่ีความ
จ าเป็นต๎องใช๎รถสํวนกลางในการเดินทาง
ราชการทัง้ภายในจังหวัดสงขลาและ
ตํางจังหวัด เนื่องจากน้ ามันทีใ่ช๎อยูํมีไมํ
เพียงพอตํอการปฏิบัติงานส าหรับภารกิจ
ตํางๆ ของศูนย์ฯ จึงมีความจ าเป็นต๎องใช๎
น้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ

ศตส.สข.1120/60   30 
พฤศจิกายน  2560

98 วัสดุเชื้อเพลิง

ซ้ือ

บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด

 บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด ราคาทีไ่ด๎
6665.3

เนื่องจากศูนย์ฯ มีภารกิจต๎องใช๎รถยนต์
สํวนกลาง เพือ่ติดตํอประสานงานกับ
หนํวยงานราชการอื่นเพือ่อกพืน้ทีส่ าหรับ
งานตรวจประเมินสุขลักษณะของโรงงาน
 ทําเทียบเรือ และงานอื่น ทีม่ีความ
จ าเป็นต๎องใช๎รถสํวนกลางในการเดินทาง
ราชการทัง้ภายในจังหวัดสงขลาและ
ตํางจังหวัด เนื่องจากน้ ามันทีใ่ช๎อยูํมีไมํ

ศตส.สข.1120/60   30 
พฤศจิกายน  2560

99 สอบเทียบเคร่ือง HPLC #########

จ๎าง

บริษัท สิทธิพรแอส
โซซิเอส จ ากัด

 บริษัท สิทธิพร
แอสโซซิเอส 
จ ากัด ราคาทีไ่ด๎ 
115,988.00

เนื่องจาก ถึงก าหนดระยะเวลาการสอบ
เทียบประจ าปีตามแผนการด าเนินงาน 
ISO/IEC 17025 ก าหนดให๎มีการ
บ ารุงรักษาพร๎อมสอบเทียบปีละ 2 ปี/ 
คร้ัง เพือ่ให๎การด าเนินงานสอดคล๎องตาม
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

ศตส.สข.0106/2561   8  
มกราคม  2561



100 วัสดุวิทยาศาสตร์ 94,000.00

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
เอ แอนด์ เอ รีเอ
เจนท์

 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 เอ แอนด์ เอ รีเอ
เจนท์  ราคาทีไ่ด๎ 
56,924.00

เพือ่ใช๎ส าหรับดูดตัวอยํางเพือ่ทดสอบทาง
จุลินทรีย์ เนื่องจากของเกําช ารุด 
เส่ือมสภาพมาชํสามารถดูดตัวอยํางให๎มี
ความถูกต๎องแมํนย า และรายการที ่3-4 
เพือ่ใช๎ส าหรับเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ 
เพือ่ให๎วัสดุดังกลําวมีไว๎ใช๎งาน ไมํ
กํอให๎เกิดความเสียหายแกํทางราชการ

ศตส.สข.0110/61    15  
มกราคม  2561

101 วัสดุวิทยาศาสตร์ 99,000.00

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
เอ แอนด์ เอ รีเอ
เจนท์

 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 เอ แอนด์ เอ รีเอ
เจนท์  ราคาทีไ่ด๎ 
11,770.00

 เนื่องจากวัสดุ รายการ 1,12-14, 
16-17 เป็นวัสดุทีใ่ช๎แล๎วหมดไป 
รายการที ่2-11 เป็นวัสดุทีม่ีการช ารุด
เนื่องจากการใช๎งานเป็นเวลานาน 
รายการที ่15 เป็นวัสดุทีย่ังไมํมีไว๎ใช๎งาน

ศตส.สข.0104/61    3 
มกราคม  2561

102 วัสดุวิทยาศาสตร์ 99,000.00

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
ไฮซายน์

 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 ไฮซายน์  ราคาที่
ได๎ 31739.24

 เนื่องจากวัสดุ รายการ 1,12-14, 
16-17 เป็นวัสดุทีใ่ช๎แล๎วหมดไป 
รายการที ่2-11 เป็นวัสดุทีม่ีการช ารุด
เนื่องจากการใช๎งานเป็นเวลานาน 
รายการที ่15 เป็นวัสดุทีย่ังไมํมีไว๎ใช๎งาน

ศตส.สข.0103/61   3  
มกราคม  2561

103 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,000.00

ซ้ือ

บริษัท 
ห๎องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

 บริษัท 
ห๎องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ราคา
ทีไ่ด๎ 5,885

เพือ่ใช๎ส าหรับงานทดสอบความสามารถ
ของบุคลากรตามแผนด าเนินงานประจ าปี
 ISO/IEC 17025 เนื่องจากครบก าหนด
ระยะเวลาการทวนสอบความสามารถ
เจ๎าหน๎าทีป่ฏิบัติงาน

ศตส.สข.0114/61  23  
มกราคม  2561



104 วัสดุเชื้อเพลิง 50,000.00

ซ้ือ

บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด

 บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด ราคาทีไ่ด๎ 
 4,346.65

เนื่องจากศูนย์ฯ มีภารกิจต๎องใช๎รถยนต์
สํวนกลาง เพือ่ติดตํอประสานงานกับ
หนํวยงานราชการอื่นเพือ่อกพืน้ทีส่ าหรับ
งานตรวจประเมินสุขลักษณะของโรงงาน
 ทําเทียบเรือ และงานอื่น ทีม่ีความ
จ าเป็นต๎องใช๎รถสํวนกลางในการเดินทาง
ราชการทัง้ภายในจังหวัดสงขลาและ
ตํางจังหวัด เนื่องจากน้ ามันทีใ่ช๎อยูํมีไมํ
เพียงพอตํอการปฏิบัติงานส าหรับภารกิจ
ตํางๆ ของศูนย์ฯ จึงมีความจ าเป็นต๎องใช๎
น้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ

ศตส.สข. 1120/61   30 
พฤศจิกายน  2560

105 วัสดุวิทยาศาสตร์ 94,000.00

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
คลีนิคอลไดแอกโน
สติคส์

 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 คลีนิคอลไดแอก
โนสติคส์ ราคาที่
ได๎ 35,160.2

เนื่องจากของเกําช ารุด เส่ือมสภาพไมํ
สามารถดูดตัวอยํางให๎มีความถูกต๎อง
แมํนย า และรายการที ่3-4 เพือ่ใช๎
ส าหรับเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ เพือ่ให๎วัสดุ

ศตส.สข.0109/60   15 
มกราคม  2561

106 ซํอมบ ารุงรักษารถยนต์ 15,000.00

จ๎าง

บริษัท พิธาน
พาณิชย์ จ ากัด 
สาขาสงขลา

 บริษัท พิธาน
พาณิชย์ จ ากัด 
สาขาสงขลา 
ราคาทีไ่ด๎ 
12,113.47

เนื่องจากถึงก าหนดระยะเวลาการเปล่ียน
ถํายน้ ามันเคร่ืองยนต์ประกอบกับไฟท๎าย
ด๎านขวาใช๎การไมํได๎เพือ่เป็นการรักษา
รถยนต์ของหนํวยงานราชการให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ยืนยาว

ศตส.สข.0202/61  2 
กุมภาพันธ์  2561



107 วัสดุส านักงาน 10,000.00

ซ้ือ

เจเจ-จินจิน เน็ต
แอนด์ก็อปปีเ้ซ็น
เตอร์

 จเจ-จินจิน เน็ต
แอนด์ก็อปปีเ้ซ็น
เตอร์ ราคาทีไ่ด๎ 
8,800

ขอจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) การ
ใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับออก
ใบรับรองสุขอนามัยสินค๎าสัตว์น้ าส าหรับ
ผ๎ูประกอบการ E-Certificate System 
ในวันที ่26-27 กุมภาพันธ์ 2561 
จ านวน 110 เลํม ส าหรับแจกจํายให๎ผ๎ู
เชํารํวมฝึกอบรม ให๎มีความเข๎าใจและใช๎
เป็นคํูมือในการปฏิบัติของผ๎ูประกอบการ
 ศูนย์ฯ จึงมีความจ าเป็นต๎องขออนุมัติ
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน

ศตส.สข.0208.1/2561   22
 กุมภาพันธ์  2561

108 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,000.00

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
ปรินทรการค๎า

 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 ปรินทรการค๎า  
ราคาทีไ่ด๎ 
5,445.00

ส าหรับให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมใช๎ในการ
จดบันทึกและเก็บเอกสารในโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายนอก
 หลักสูตรการใช๎ระบบคอมพิวเตอร์
ส าหรับออกใบรับรองสุขอนามัยสินค๎า
สัตว์น้ าส าหรับผ๎ูประกอบการ 
E-Certificate System

ศตส.สข.0208.2/2561   22
 กุมภาพันธ์  2561

109 วัสดุวิทยาศาสตร์

ซ้ือ

บริษัท ลิแกนด์ ไซ
แอนติฟิค จ ากัด

 บริษัท ลิแกนด์ 
ไซแอนติฟิค จ ากัด
 ราคาทีไ่ด๎ 
80,250

ส าหรับงานเตรียมตัวอยํางทดสอบ
ยาปฏิชีวะนะกลํุม ฟลูโอโรควิโนโลน 
เนื่องจากวัสดุดังกลําวมีไมํเพียงพอตํอการ
ใช๎งานวิเคราะห์ทางเคมี เพือ่ให๎มีไว๎ใช๎
งานและไมํเกิดความเสียหายตํอราชการ

ศตส.สข.0203/2561  7  
กุมภาพันธ์  2561



110 ซํอมเคร่ืองกรองน้ า #########

จ๎าง

บริษัท เคโมไซ
เอนซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

 บริษัท เคโมไซ
เอนซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ราคา
ทีไ่ด๎
142,812.90

เนื่องวัสดุดังกลําวเป็นวัสดุทีใ่ช๎แล๎ว
เส่ือมสภาพ เพือ่ไมํกํอให๎เกิดความ
เสียหายแก๎ทางราชการ จึงมีความ
จ าเป็นต๎องซํอมและเปล่ียนอุปกรณ์ใน
เคร่ืองมือดังกลําวให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ

ศตส.สข 0207.1/61  7 
กุมภาพันธ์ 2561

111 สอบเทียบเคร่ืองวิทยาศาสตร์12,500.00

จ๎าง

สมาคมสํงเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-
ญีปุ่น่)

 สมาคมสํงเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-
ญีปุ่น่) ราคาทีไ่ด๎ 
12,187.30

เพือ่ให๎เคร่ืองมือประสิทธิภาพ สามารถใช๎
งานในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
บรรจุปิดสนิท วัดอุณหภูมิ จับเวลา ได๎
อยํางแมํนย า

ศตส.สข.0105.1/ 2561  4 
มกราคม  2561

112 วัสดุเชื้อเพลิง 50,000.00

ซ้ือ

บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด

 บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด ราคาทีไ่ด๎ 
7,111.35

เนื่องจากศูนย์ฯ มีภารกิจต๎องใช๎รถยนต์
สํวนกลาง เพือ่ติดตํอประสานงานกับ
หนํวยงานราชการอื่นเพือ่อกพืน้ทีส่ าหรับ
งานตรวจประเมินสุขลักษณะของโรงงาน
 ทําเทียบเรือ และงานอื่น ทีม่ีความ
จ าเป็นต๎องใช๎รถสํวนกลางในการเดินทาง
ราชการทัง้ภายในจังหวัดสงขลาและ
ตํางจังหวัด เนื่องจากน้ ามันทีใ่ช๎อยูํมีไมํ
เพียงพอตํอการปฏิบัติงานส าหรับภารกิจ
ตํางๆ ของศูนย์ฯ จึงมีความจ าเป็นต๎องใช๎
น้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ

ศตส.สข 1120/61   30 
พฤศจิกายน 2561



113 การจ๎างเหมาบริการ
รถต๎ูพร๎อมคนขับเพือ่
น าเจ๎าหน๎าทีไ่ปปฏิบัติ
ราชการตรวจสอบ
ระบบย๎อนย๎อนกลับ 
Traceability ณ 
โรงงานจังหวัดสตูล

15,000.00

จ๎าง

นายสิทธิชัย  หับ
เจริญ

 นายสิทธิชัย  หับ
เจริญ ราคาทีไ่ด๎ 
5,700.00

เนื่องจากศูนย์ฯ มีรถต๎ูและพนักงานขับ
รถส าหรับใช๎ในการปฏิบัติราชการไมํ
เพียงพอตํอการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ระบบย๎อนกลับ Traceability เพือ่ให๎
การปฏิบัติงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
และไมํเกิดความเสียหายตํองานราชการ

ศตส.สข .0305/61  23 
มีนาคม 2561

114 วัสดุเชื้อเพลิง 50,000.00

ซ้ือ

บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด

 บริษัท จิตมีบุญ 
จ ากัด ราคาทีไ่ด๎ 
4,150.30

เนื่องจากศูนย์ฯ มีภารกิจต๎องใช๎รถยนต์
สํวนกลาง เพือ่ติดตํอประสานงานกับ
หนํวยงานราชการอื่นเพือ่อกพืน้ทีส่ าหรับ
งานตรวจประเมินสุขลักษณะของโรงงาน
 ทําเทียบเรือ และงานอื่น ทีม่ีความ
จ าเป็นต๎องใช๎รถสํวนกลางในการเดินทาง
ราชการทัง้ภายในจังหวัดสงขลาและ
ตํางจังหวัด เนื่องจากน้ ามันทีใ่ช๎อยูํมีไมํ
เพียงพอตํอการปฏิบัติงานส าหรับภารกิจ
ตํางๆ ของศูนย์ฯ จึงมีความจ าเป็นต๎องใช๎
น้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ

ศตส.สข 1120/61   30 
พฤศจิกายน 2560



115 ซํอมบ ารุงรักษากล๎อง
วงจรปิดและย๎ายที่
ติดต้ังพร๎อมวัสดุ
อุปกรณ์

20,000.00

จ๎าง

อ.ีเอ็ม.เอส 
คอมพิวเตอร์

 อ.ีเอ็ม.เอส 
คอมพิวเตอร์ 
ราคาทีไ่ด๎ 
18,810.00

เพือ่ให๎กล๎องวงจรปิดภายในและบริเวณ
รอบๆ อาคารส านักงานใช๎งานได๎ตามปกติ
 เนื่องจากเลนส์กล๎องวงจรปิดช ารุด ไมํ
สามารถเปิดใช๎งานเพือ่ดูความเรียบร๎อย
ภายในและรอบๆอาคารส านักงานได๎ 
และมีความจ าเป็นต๎องด าเนินย๎ายจุดติต้ัง 
เพือ่ให๎มุมมองเห็นได๎ชัดเจน ซ่ึงกล๎อง
วงจรปิดมีความส าคัญกับการรักษา
ทรัพย์สินของศูนย์ฯ เป็นอยํางยิ่ง

ศตส.สข 0304/61   20  
มีนาคม 2561

116 วัสดุวิทยาศาสตร์ 7,000.00

ซ้ือ

อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ

 อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ  
ราคาทีไ่ด๎ 
6,840.00

เพือ่ทดสอบความสามารถในการตรวจ
วิเคราะห์ของเจ๎าหน๎าทีห่๎องปฏิบัติการเชื้อ
 Coliform Vibrio cholera

ศตส.สข.0208/61  22 
กุมภาพันธ์  2561

117 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,000.00

ซ้ือ

หจก.โอเอซิส
คอมพิวเตอร์

 หจก.โอเอซิส
คอมพิวเตอร์ 
ราคาทีไ่ด๎ 
6,000.00

เนื่องจากเมาส์ทีใ่ช๎อยูํมีอายุการใช๎งานมา
เป็นเวลานาน และมาไมํสามารถซํอมแซม
ให๎ใช๎งานได๎ดีดังเดิม เมื่อเมาส์ช ารุด
เปล่ียนใหมํเทํานั้น เปล่ียนเคร่ืองส ารอง
ไฟของคอมพิวเตอร์

ศตส.สข.0304/61   9 
มีนาคม  2561



118 เชําเคร่ืองถํายเอกสาร 36,000.00

จ๎าง

บริษัท ริโก๎ 
ประเทศไทย จ ากัด

 บริษัท ริโก๎ 
ประเทศไทย 
จ ากัด ราคาทีไ่ด๎ 
18,000.00

ส าหรับใช๎ในการถํายส าเนาเอกสาร
ราชการของศูนย์ฯ เนื่องจากการเชํา
เคร่ืองถํายเอกสารนั้น มีผลดีตํอการ
รักษาความลับของศูนย์ฯ ไมํให๎ร่ัวไหลไป
ส๎ูภายนอก และชํวยประหยัดวัสดุส้ิน
เปล้ืองและอะไหลํตํางๆ เชํน หมึก 
ลูกกล้ิง รวมทัง้ประหยัดเวลา และสะดวก
 รวดเร็วในการปฏิบัติราชการ และมี
เอกสารราชการทีต๎่องด าเนินการท า
ส าเนาอยํางตํอเนื่อง และเรํงดํวน เพือ่
ไมํให๎เกิดความเสียหายตํองานราชการ

ศตส.สข.1001/61  18  
ตุลาคม 2560

119 สอบเทียบเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

5,000.00

จ๎างเหมา

บริษัท เซาท์เทิร์น 
คาลิเบรชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด

 บริษัท เซาท์
เทิร์น คาลิเบรชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาทีได๎ 
4863.15

มีความประสค์ขออนุมัติจ๎าง สอบเทียบ
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ เพือ่ให๎เคร่ืองมือมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช๎งานในการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุปิดสนิท
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพืน้เมือง และ
ผลิตภัณฑ์น้ าแชํแข็ง โดยสามารถัด
อุณหภูมิ ปริมาตร ได๎อยํางถูกอยําง
แมํนย า ซ่ึงถึงก าหนดแผนการสอบเทียบ
เคร่ืองมือตามรายการดังกลําว จึง
จ าเป็นต๎องสอบเทียบ เพือ่สามารถใช๎งาน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานระบบ ISO/IEC 
17020

ฝ.บพ.449   21  กุมพันธ์  
2561                      
18IV291    10   มีนาคม  
2561



120 จ๎างซํอมบ ารุงรักษา
รถยนต์หนํวยงาน
ราชการ  หมายเลข
ทะเบียน  ฮษ  1609
 กทม.

3,000.00

จ๎าง

บริษัท พิธาน
พาณิชย์ จ ากัด 
สาขาสงขลา

 บริษัท พธาน
พาณิชย์ จ ากัด 
สาขาสขลา ราคา
ทีไ่ด๎ 2,801.50

เนื่องจากครบก าหนดระยะเปล่ียนถําย
น้ ามันเคร่ือง เพือ่ให๎ใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต๎อง
ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษา และเพือ่
เป็นรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

ฝ.บพ./724   3 เมษายน  
2561                      
C10674606   2  มิถุนายน 
2561

121 จ๎างซํอมบ ารุงรักษา
รถยนต์หนํวยงาน
ราชการ  หมายเลข
ทะเบียน ศจ  1102

1,000.00

จ๎าง

บริษัท อีซูซุ 
หาดใหญํ จ ากัด 
(สาขาสงขลา)

 บริษัท อีซูซุ 
หาดใหญํ จ ากัด 
(สาขาสงขลา) 
ราคาทีไ่ด๎ 
975.84

เนื่องจากครบก าหนดระยะเปล่ียนถําย
น้ ามันเคร่ือง เพือ่ให๎ใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต๎อง
ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษา และเพือ่
เป็นรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

ฝ.บพ./723  3 เมษายน  
2561                      
12-RC-124793  3 เมษายน 
 2561

122 ซํอมแซมบอร์ดแสดง
ผังบัญชาการเป็น
กระจกโครงอลูมิเนียม

2,000.00

จ๎าง

แสงศิลป์กระจก
อลูมิเนียม 2

 แสงศิลป์กระจก
อลูมิเนียม 2     
ราคาทีไ่ด๎ 
1,260.00

มีความประสงค์ขออนุมัติจ๎างเหมาบริการ
ซํอมแซมบอร์แสดงผังบัญชาการเป็น
กระจกโครงอลูมิเนียม ส าหรับท าผัง
บุคลากรของศูนย์ฯ เนื่องจากบอร์ดแสดง
ผังบัญชาการเป็นกระจกโครงอลูมิเนียม 
ช ารุดผ๎าสักหราดมีรอยฉีกขาด สีวีดมือ
จับและกุญแจช ารุด มีรอยสนิมไมํ
สามารถปิดและเปิดได๎

ฝ.บพ. 592   27  มีนาคม  
2561                     
10/0499     4    เมษายน  
2561



123 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวปรีดา  
ไชยคีรี  เดือนละ 
15500.-

นางสาวปรีดา  
ไชยคีรี เดือนละ 
15500.-  รวม 
93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0307/2561  
30  มีนาคม  2561

124 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น้ าและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
สินค๎า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวนลิน  ทอง
สันตต์ิ   เดือนละ 
 15500.-

นางสาวนลิน  
ทองสันตต์ิ  เดือน
ละ  15500.-  
รวม  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 0322/2561  
30 มีนาคม 2561

125 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น้ าและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
สินค๎า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวน้ าทิพย์  
สิงหเทพ   เดือนละ
  15500.-

นางสาวน้ าทิพย์  
สิงหเทพ เดือนละ
  15500.-  รวม
  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

      ศตส.สข. 0320/2561  
30 มีนาคม 2561



126 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
การตรวจรับปลาทูนํา
 ณ ห๎องเย็น

93,000.00

จ๎าง

นายอนันต์  นิยม
เดชา  เดือนละ  
15500.-

นายอนันต์  นิยม
เดชา  เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.- บาท

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0318/2561 
30 มีนาคม 2561

127 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
การตรวจรับปลาทูนํา
 ณ ห๎องเย็น

93,000.00

จ๎าง

นายสุประสันน์  
คงอ่ า   เดือนละ  
15500.-

นายสุประสันน์  
คงอ่ า  เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0317/2561   
 30 มีนาคม 2561

128 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
การตรวจรับปลาทูนํา
 ณ ห๎องเย็น

93,000.00

จ๎าง

นายซัยฟุลเล๏าะห์  
สะแต  เดือนละ  
15500.-

นายซัยฟุลเล๏าะห์ 
 สะแต  เดือนละ 
 15500.- รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0316/2561   
 30 มีนาคม 2561



129 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
การตรวจรับปลาทูนํา
 ณ ห๎องเย็น

93,000.00

จ๎าง

นายอนันต์  นิยม
เดชา  เดือนละ  
15500.-

นายอนันต์  นิยม
เดชา  เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.- บาท

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0315/2561   
 30 มีนาคม 2561

130 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

93,000.00

จ๎าง

นางอรวรรณ  คง
ยะฤทธิ ์  เดือนละ 
 15500.-

นางอรวรรณ  คง
ยะฤทธิ ์เดือนละ 
 15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0311/2561   
 30 มีนาคม 2561

131 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น้ าและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
สินค๎า

93,000.00

จ๎าง

นายจตุพงศ์  หนูชู
แก๎ว   เดือนละ  
15500.-

นายจตุพงศ์  หนู
ชูแก๎ว เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0324/2561   
 30 มีนาคม 2561



132 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น้ าและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
สินค๎า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวธิดารัตน์  
มาสวัสด์ิ   เดือนละ
  15500.-

นางสาวธิดารัตน์ 
 มาสวัสด์ิ เดือน
ละ  15500.-  
รวม  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0323/2561   
 30 มีนาคม 2561

133 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น้ าและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
สินค๎า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวนันท์นภัส 
 ฤกษ์พิบูลย์    
เดือนละ  15500.-

นางสาวนันท์นภัส
  ฤกษ์พิบูลย์  
เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0325/2561   
 30 มีนาคม 2561

134 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น้ าและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
สินค๎า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวศศิธร  
พวงแก๎ว   เดือนละ
  15500.-

นางสาวศศิธร  
พวงแก๎ว เดือนละ
  15500.-  รวม
  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0319/2561   
 30 มีนาคม 2561



135 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวธมลวรรณ 
 ตันจะโข  เดือนละ
  15500.-

นางสาวธมลวรรณ
  ตันจะโข  เดือน
ละ  15500.- 
รวม  93000

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0313/2561   
 30 มีนาคม 2561

136 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น้ าและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
สินค๎า

93,000.00 นางสาวชุติมณฑน์ 
 ธรรมชาติ   เดือน
ละ  15500.-

นางสาวชุติมณฑน์
  ธรรมชาติ เดือน
ละ  15500.-  
รวม  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0321/2561   
 30 มีนาคม 2561

137 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวพักตร์พิมล
  บุญเพ็ญ   เดือน
ละ  15500.-

นางสาวพักตร์
พิมล  บุญเพ็ญ 
เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0309/2561   
 30 มีนาคม 2561



138 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวพรเพ็ญ  
อุทัยมณี  เดือนละ 
 15500.-

นางสาวพรเพ็ญ  
อุทัยมณีน์ เดือน
ละ  15500.-  
รวม  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0310/2561   
 30 มีนาคม 2561

139 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการแปรรูป
สัตว์น้ า (Processing 
Statement)

93,000.00

จ๎าง

นายรณชัย  เหม
สนิท   เดือนละ  
15500.-

นายรณชัย  เหม
สนิท เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0314/2561   
 30 มีนาคม 2561

140 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการตรวจ
สุขอนามัยทําเทียบ
เรือประมงและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
วัตถุดิบสัตว์น้ าทีข่ึ้นทํา

93,000.00

จ๎าง

นางสาวรํุงทิพย์  
รัตนพล  เดือนละ 
 15500.-

นางสาวรํุงทิพย์  
รัตนพล  เดือนละ
  15500.-  รวม
  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0326/2561   
 30 มีนาคม 2561



141 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานซํอมบ ารุง 
และดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์

30,000.00

จ๎าง

นายเอกพล  อิน
สวน เดือนละ 
10,000.-

นายเอกพล  อิน
สวน เดือนละ 
10,000.- รวม 
30,000.- บาท

เพือ่ปฏิบัติงานซํอมบ ารุง และดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ของศูนย์ฯ

     ศตส.สข. 0330/2561   
 30 มีนาคม 2561

142 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานด๎าน
เอกสารและงาน
บริการของฝ่าย
บริหารงานทัว่ไป

54,000.00

จ๎าง

นางสาวคณภรณ์  
รอดบุญมี  เดือนละ
 9,000.-

นางสาวคณภรณ์ 
 รอดบุญมี  เดือน
ละ 9,000.- รวม
 54,000.- บาท

เพือ่ปฏิบัติงานด๎านเอกสารและงาน
บริการของฝ่ายบริหารงานทัว่ไป งาน
เอกสารแลฃะงานบริการของฝ่ายฯ งาน
เอกสารด๎านพัสดุ งานเอกสารด๎าน
การเงินและงานเอกสารด๎านบัญชีฯ

     ศตส.สข. 0327/2561   
 30 มีนาคม 2561

143 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานล๎างเคร่ือง
แก๎ว และท าความ
สะอาดห๎องปฏิบัติการ

48,000.00

จ๎าง

นางแกํนใจ  ลิสะนิ 
 เดือนละ 8000.-

นางแกํนใจ  ลิสะ
นิ  เดือนละ 
8000.-  รวม 
48000.-

เพือ่ปฏิบัติงานล๎างเคร่ืองแก๎ว และท า
ความสะอาดห๎องปฏิบัติการ เนื่องจาก
ศูนย์ฯ มีเจ๎าหน๎าทีป่ฏิบัติงานล๎างเคร่ือง
แก๎ว และท าความสะอาดห๎องปฏิบัติการ
ไมํเพียงพอ

     ศตส.สข. 0329/2561   
 30 มีนาคม 2561

144 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานท าความ
สะอาดอาคาร สถานที่
 อาคารส านักงาน 
งานสํงจดหมาย ณ ที่
ท าการไปรษณีย์สงขลา

48,000.00

จ๎าง

นางฉลวย  แกํน
กระจําง  เดือนละ
 8000.-

นางฉลวย  แกํน
กระจําง เดือนละ
 8,000.- รวม
48,000

เพือ่ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร 
สถานที ่อาคารส านักงาน งานถําย
เอกสาร งานสํงจดหมาย ณ ทีท่ าการ
ไปรษณีย์สงขลา

     ศตส.สข. 0328/2561   
 30 มีนาคม 2561

145 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานดูแลรักษา
ความปลอดภัยและ
ดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการ

51,000.00

จ๎าง

นายสามารถ  จัน
เจริญ  เดือนละ 
8500.-

นายสามารถ  จัน
เจริญ  เดือนละ 
8500.-  รวม 
51000.- บาท

เพือ่ปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย
และดูแลทรัพย์สินของทางราชการ 
รวมทัง้รดน้ าต๎นไม๎รอบอาคาร

     ศตส.สข. 0333/2561   
 30 มีนาคม 2561



146 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานขับรถยนต์
หนํวยงานราชการ

54,000.00

จ๎าง

นายอ านวย  ราช
ผล  เดือนละ 
9,000.-

นายอ านวย  ราช
ผล  เดือนละ 
9,000.-  รวม
54,000.- บาท

เพือ่ปฏิบัติงานขับรถยนต์หนํวยงาน
ราชการ ซ่ึงมีหน๎าทีรั่บผิดชอบรถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 388 สงขลา, พอ
 8275 กทม., ศจ1002 กทม., ฌษ 
6395 กทม. และฮษ 1609 กทม. เพือ่
ขับรถยนต์ให๎กับเจ๎าหน๎าทีง่านพัสดุและ
เจ๎าหน๎าทีข่องศูนย์ฯ

     ศตส.สข. 0331/2561   
 30 มีนาคม 2561

147 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวปัญญา
นันต์  ทองบัว 
เดือนละ  15500.-

นางสาวปัญญา
นันต์  ทองบัว
เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0312/2561   
 30 มีนาคม 2561

148 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

93,000.00

จ๎าง

นางสาวสิเรียม    
นุํงอาหลี เดือนละ 
 15500.-

นางสาวสิเรียม   
 นุํงอาหลีเดือนละ
  15500.-  รวม
  93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0308/2561   
 30 มีนาคม 2561



149 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

จ๎าง

นางสาวธัญญา  
คงทอง เดือนละ  
15500.-

นางสาวธัญญา  
คงทอง  เดือนละ 
 15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

     ศตส.สข. 0409/2561  
20  เมษายน 2561

150 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการตรวจ
สุขอนามัยทําเทียบ
เรือประมงและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
วัตถุดิบสัตว์น้ าทีข่ึ้นทํา

93,000.00

จ๎าง

นางสาว
เสาวลักษณ์  หวัง
สุข  เดือนละ  
15500.-

นางสาว
เสาวลักษณ์  หวัง
สุข  เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

มีหน๎าทีรั่บผิดชอบตรวจสุขอนามัยของ
สถานประกอบการในพืน้ที ่7 จังหวัด 
ภาคใต๎ตอนลํางรวมทัง้ทําเทียบเรือซ่ึงมี
การจดทะเบียนมากกวํา 70 แหํง ซ่ึงต๎อง
เรํงรัดการเข๎าตรวจรับรอง ซ่ึงหากไมํ
สามารถเข๎าตรวจได๎ตามระยะเวลาที่
ก าหนดอาจสํงผลกระทบตํอ
ผ๎ูประกอบการทําเทียบเรือได๎ นอกจากนี้
ยังมีภาระงานเกี่ยวกับการรับรอง
สุขอนามัยเรือขนถําย รวมทัง้การรับรอง
สุขลักษณะสถานบรรจุสัตว์มีชีวิตหรือแชํ
เย็น

     ศตส.สข. 0405/2561  
20  เมษายน 2561



151 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการตรวจ
สุขอนามัยทําเทียบ
เรือประมงและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
วัตถุดิบสัตว์น้ าทีข่ึ้นทํา

93,000.00

จ๎าง

นางสาวอัจฉรา
ภรณ์  สุขศรี  
เดือนละ  15500.-

นางสาวอัจฉรา
ภรณ์  สุขศรี  
เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

มีหน๎าทีรั่บผิดชอบตรวจสุขอนามัยของ
สถานประกอบการในพืน้ที ่7 จังหวัด 
ภาคใต๎ตอนลํางรวมทัง้ทําเทียบเรือซ่ึงมี
การจดทะเบียนมากกวํา 70 แหํง มีเรือ
ขนถํายสัตว์น้ าทีข่ึ้นทะเบียนและผํานการ
รับรองสุขอนามัยมากกวํา 50 ล า 
นอกจากนี้ยังมีสถานบรรจุสัตว์น้ ามีชีวิต
หรือแชํเย็น มากกวํา 10 แหํง ทัง้นี้ ฝ่าย
ฯต๎องเข๎าตรวจประเมินสุขอนามัยตาม
ความถี่ทีป่ระกาศกรมประมงก าหนดหรือ
แผนงานทีก่ าหนด ซ่ึงเป็นงานตํอเนื่อง
จากงบประมาณ 2560 โดยต๎องใช๎
บุคลากรทีผํ่านการอบรมและมี
ประสบการณ์ในการตรวจประเมิณ

     ศตส.สข. 0407/2561  
20  เมษายน 2561

152 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการตรวจ
สุขอนามัยทําเทียบ
เรือประมงและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
วัตถุดิบสัตว์น้ าทีข่ึ้นทํา

93,000.00

จ๎าง

นายธานัท  
วัฒนวรกิต  เดือน
ละ  15500.-

นายธานัท  
วัฒนวรกิต  
เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

มีหน๎าทีรั่บผิดชอบตรวจสุขอนามัยของ
สถานประกอบการในพืน้ที ่7 จังหวัด 
ภาคใต๎ตอนลํางรวมทัง้ทําเทียบเรือซ่ึงมี
การจดทะเบียนมากกวํา 70 แหํง ซ่ึงต๎อง
เรํงรัดการเข๎าตรวจรับรอง ซ่ึงหากไมํ
สามารถเข๎าตรวจได๎ตามระยะเวลาที่
ก าหนดอาจสํงผลกระทบตํอ
ผ๎ูประกอบการทําเทียบเรือได๎ นอกจากนี้
ยังมีภาระงานเกี่ยวกับการรับรอง
สุขอนามัยเรือขนถําย รวมทัง้การรับรอง
สุขลักษณะสถานบรรจุสัตว์มีชีวิตหรือแชํ
เย็น

     ศตส.สข. 0406/2561  
20  เมษายน 2561



153 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการตรวจ
สุขอนามัยทําเทียบ
เรือประมงและ
ตรวจสอบย๎อนกลับ
วัตถุดิบสัตว์น้ าทีข่ึ้นทํา

93,000.00

จ๎าง

นายจิระพงศ์  ขุน
ไพชิต  เดือนละ  
15500.-

นายจิระพงศ์  ขุน
ไพชิต  เดือนละ  
15500.-  รวม 
 93000.-

มีหน๎าทีรั่บผิดชอบตรวจสุขอนามัยของ
สถานประกอบการในพืน้ที ่7 จังหวัด 
ภาคใต๎ตอนลํางรวมทัง้ทําเทียบเรือซ่ึงมี
การจดทะเบียนมากกวํา 70 แหํง มีเรือ
ขนถํายสัตว์น้ าทีข่ึ้นทะเบียนและผํานการ
รับรองสุขอนามัยมากกวํา 50 ล า 
นอกจากนี้ยังมีสถานบรรจุสัตว์น้ ามีชีวิต
หรือแชํเย็น มากกวํา 10 แหํง ทัง้นี้ ฝ่าย
ฯต๎องเข๎าตรวจประเมินสุขอนามัยตาม
ความถี่ทีป่ระกาศกรมประมงก าหนดหรือ
แผนงานทีก่ าหนด ซ่ึงเป็นงานตํอเนื่อง
จากงบประมาณ 2560 โดยต๎องใช๎
บุคลากรทีผํ่านการอบรมและมี
ประสบการณ์ในการตรวจประเมิณ

     ศตส.สข. 0404/2561  
20  เมษายน 2561

154 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานการออก
ใบรับรองการจับสัตว์
น้ า

จ๎าง

นางสาวรอซีน๏ะ  
อับดล  เดือนละ  
15500.-

นางสาวรอซีน๏ะ  
อับดล  เดือนละ 
 15500.-  รวม 
 93000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า
 (Catch certificate) เป็นงานทีต๎่องท า
เรํงดํวนตํอเนื่องและยังไมํแล๎วเสร็จ
เพือ่ให๎สอดคล๎องตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการ
ตํอต๎านการท าการประมงผิดกฎหมาย 

     ศตส.สข. 0408/2561  
20  เมษายน 2561

155 จ๎างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานขับรถยนต์
หนํวยงานราชการ

57,000.00

จ๎าง

นายอ านวย  ราช
ผล  เดือนละ 
9500.-

นายอ านวย  ราช
ผล  เดือนละ 
9500.-  รวม
57000.- บาท

เพือ่ปฏิบัติงานขับรถยนต์หนํวยงาน
ราชการ ซ่ึงมีหน๎าทีรั่บผิดชอบรถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 388 สงขลา, พอ
 8275 กทม., ศจ1002 กทม., ฌษ 
6395 กทม. และฮษ 1609 กทม. เพือ่
ขับรถยนต์ให๎กับเจ๎าหน๎าทีง่านพัสดุและ
เจ๎าหน๎าทีข่องศูนย์ฯ

     ศตส.สข. 0332/2561  
20  เมษายน 2561



156 คําวัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000.00

ซ้ือ

บริษัท 
อินเตอร์พลัคพลัส 
จ ากัด

บริษัท 
อินเตอร์พลัคพลัส
 จ ากัด ราคาทีไ่ด๎
 45,838.80

เนื่องจากวัสดุดังกลําวช ารุด มีไมํเพียงพอ
ตํอการใช๎งาน เพือ่ให๎มีไว๎ใช๎งานและไมํให๎
เกิดความเสียหายตํองานราชการ

ศตส.สข0205/61  7  
กุมภาพันธ์  2561

157 คําวัสดุวิทยาศาสตร์ 30,000.00

ซ้ือ

หจก. เจ พี 
เคมีภัณฑ์

หจก. เจ พี 
เคมีภัณฑ์   ราคา
ทีไ่ด๎ 26,750.00

เนื่องจากวัสดุตามรายการดังกลําวมีไมํ
เพียงพอตํอการใช๎งานวิเคราะห์ทางเคมี 
เพือ่ให๎มีไว๎ใช๎งานและไมํให๎เกิดความ
เสียหายตํอราชการจึงมีความจ าเป็นต๎อง
ขอจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

ศตส.สข.0209/61  27  
กุมภาพันธ์ 2561

158 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 42,000.00

ซ้ือ

หจก. เอ แอนด์ เอ
 รีเอเจนท์

หจก. เอ แอนด์ 
เอ รีเอเจนท์ 
ราคาทีไ่ด๎ 
41,120.00

เนื่องวัสดุดังกลําวใช๎แล๎วหมดไป และ
เพือ่ให๎มีไว๎ใช๎งานไมํกํอให๎เกิดความ
เสียหายแกํทางราชการ

ศตส.สข.0302/61    7  
มีนาคม  2561

159 คําวัสดุวิทยาศาสตร์ 20,000.00

ซ้ือ

หจก. แอล บี ชายน์ หจก. แอล บี 
ชายน์ ราคาทีไ่ด๎ 
18,852.33

ส าหรับใช๎สอบเทียบเคร่ือง 
Conductivity รายการที2่-10 ส าหรับ
ใช๎เตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ เนื่องจากวัสดุ
ดังกลําวใช๎แล๎วหมดไป และเพือ่ให๎มีไว๎ใช๎
งาน

ศตส.สข.1009/60   27  
กุมภาพันธ์  2561

160 จ๎างท าป้ายบํงชี้ทาง
และสถานทีจ่อดรถ
ของหนํวยงาน

10,000.00

จ๎าง

ร๎านค านวนศิลป์ ร๎านค านวนศิลป์ 
ราคาทีไ่ด๎ 
7,442.00

เพือ่แสดงป้ายจุดจอดรถยนต์ของศูนย์ฯ 
เนื่องจากศูนย์ ได๎รับการรองเรียนจากผ๎ู
ติดตํอขอรับการ เร่ืองการไมํมีป้ายบํงชี้

ศตส.สข.  0504/ 61  3 
พฤษภาคม  2561

161 คําวัสดุวิทยาศาสตร์ 20,000.00

ซ้ือ

บริษัท เค.เอส.พี 
อ๏อคต๎าเทค จ ากัด

บริษัท เค.เอส.พี 
อ๏อคต๎าเทค จ ากัด
 ราคาทีไ่ด๎
695.50

เนื่องจากวัสดุดังกลําวใช๎แล๎วหมดไป และ
เพือ่ให๎มีไว๎ใช๎งาน

ศตส.สข.0301./61   2 
มีนาคม 2561



162 ซ้ือสัวดุยานพาหนะ 1,000.00
ซ้ือ

ร๎านสุชาติอะไหลํ
ยนต์

ร๎านสุชาติอะไหลํ
ยนต์ ราคาทีไ่ด๎ 
940.00

เนื่องจากถึงก าหนดระยะเปล่ียนถํายน า
มันเคร่ือง เพือ่บ ารุงรักษารถยนต์
หนํวยงาน

ฝ.บพ.832   7  พฤษภาคม  
2561

163 การจ๎างเหมาบริการ
รถต๎ูพร๎อมคนขับเพือ่
น าเจ๎าหน๎าทีไ่ปปฏิบัติ
ราชการตรวจสอบ
ระบบย๎อนย๎อนกลับ 
Traceability ณ 
โรงงานจังหวัดตรัง 

15,000.00

จ๎าง

นายสิทธิชัย  หับ
เจริญ

 นายสิทธิชัย  หับ
เจริญ ราคาทีไ่ด๎ 
8,700.00

เนื่องจากศูนย์ฯ มีรถต๎ูและพนักงานขับ
รถส าหรับใช๎ในการปฏิบัติราชการไมํ
เพียงพอตํอการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ระบบย๎อนกลับ Traceability เพือ่ให๎
การปฏิบัติงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
และไมํเกิดความเสียหายตํองานราชการ

ศตส.สข .0503/61   2  
พฤษภาคม 2561

164 สอบเทียบเคร่ืองมือ  
Piston Pipette

5,000.00

จ๎าง

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

 
มหาวิทยาลัยสงขล
านครินทร์ ราคาที่
ได๎  4,800.00

เพือ่ให๎เคร่ืองสามารถท างานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ฝ.บพ.757   23  พฤษภาคม  
2561

165 วัสดุงานบ๎านงานครัว 14,000.00

ซ้ือ

บริษัท สหชัย
พลาสติก หาดใหญํ

 บริษัท สหชัย
พลาสติก 
หาดใหญํ ราคาที่
ได๎ 13,701.35

เนื่องจากวัสดุดังกลําวใช๎แล๎วหมดไป และ
เพือ่ให๎มีไว๎ใช๎งาน

ศตส.สข.0206/61  7 
กุมภาพันธ์ 2561

166 วัสดุวิทยาศาสตร์ 13,000.00

ซ้ือ

บริษัท ลินเด๎ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

 บริษัท ลินเด๎ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  
ราคาทีไ่ด๎8185.5

ใช๎ส าหรับงานวิเคราะห์โลหะหนัก 
Cd,Hg,pb Antibiotic และ 
Sulphurdioxide หมด เพือ่ทดแทน
ของเดิมทีห่มดไป

ศตส.สข. 0305/2561  16 
มีนาคม 2561

167 ซํอมเคร่ือง 
Autoclave ยี่ห๎อ 
Tomy รํุน SS325 
รหัสครุภัณฑ์ 
04-018-00045-

15,000.00

จ๎าง

หจก. ไทยวิกตอร่ี 
เทรดด้ิง

 หจก. ไทยวิกตอร่ี
 เทรดด้ิง ราคาที่
ได๎ 14,659.00

เนื่องจากตัวท าความร๎อน Heater ของ
เคร่ือง Autoclave ส าหรับฆาํเชื้อของเสีย
 ไมํท างาน ม าให๎ไมํสามารถฆาํเชื้อของ
เสียติดเชื้อทีอ่อกจากห๎องปฏิบัติการได๎

ศตส.สข.0116/61  31  
มกราคม 2561



168 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,500.00

ซ้ือ

อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ

 อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ 
ราคาทีไ่ด๎ 
3,420.00

เพือ่ทดสอบสามารถในการตรวจิเคราะห์
ของเจ๎าหน๎าทีป่ฏิบัติการเชื้อ Yeast and
 Mold

ฝ.บพ. 928   31 พฤษภาคม  
2561

169 สอบเทียบเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

5,500.00

จ๎าง

บริษัท เซาท์เทิร์น 
คาลิเบรชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด

 บริษัท เซาท์
เทิร์น คาลิเบรชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาทีได๎ 
5,136.00

เนื่องจากครบก าหนดสอบเทียบตาม
แผนการสอบเทียบเคร่ืองมือประจ าปี 
2561 ของระบบคุณภาพห๎องปฏิบัติ 
ISO/IEC 17020 และเพือ่ให๎มั่นใจวํา
เคร่ืองมือยังสามารถท างานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ มีความถูกต๎อง

ศตส.สข. 0601/2561  4 
มิถุนายน  2561

170 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,000.00

ซ้ือ

บริษัท แสงเสียง
หวน จ ากัด

 บริษัท แสงเสียง
หวน จ ากัด ราคา
ทีไ่ด๎ 2,710.00

ซํอมแซมระบบประปาและไฟฟ้าภายใน
บ๎านพัก

ฝ.บพ./863   17  พฤษภาคม 
 2561

171 ซํอมเคร่ืองคําจ๎าง 
Datalogger

13,000.00

จ๎าง

บริษัท พีทีเอส  
คอมบิเนชั่น จ ากัด

 บริษัท พีทีเอส  
คอมบิเนชั่น จ ากัด
 ราคาทีไ่ด๎ 
12,840.00

เนื่องจากชํองเสียบ Memory Card ยี่ห๎อ
 Datalogger เสียไมํสามารถดึง 
Memory Card ออกมาอํานข๎อมูลได๎

ศตส.สข.1009/60  18 
มิถุนายน  2561

172 คําวัสดุส านักงาน 6,000.00

ซ้ือ

สงขลาสโตร์  สงขลาสโตร์ 
ราคาทีไ่ด๎ 
5,925.00

เนื่องจากศูนย์ฯ ไมํมีวัสดุดังกลําว จึงมี
ความจ าเป็นต๎องขออนุมัติจัดซ้ืออยําง
เรํงดํวน

ศตส.สข.0708/61  18 
กรกฎาคม 2561



173 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000.00

ซ้ือ

บริษัท ลินเด๎ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

 บริษัท ลินเด๎ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีไ่ด๎ 
7,444.27

เนื่องจากแก๏ส Niitrogen และ Argon ที่
ใช๎ส าหรับงานวิเคราะห์โลหะหนัก 
(Cd,Hg,Pd) Antibiotic และ 
Sulphurdioxide หมดและเพือ่ทดแทน
ของเดิมทีห่มดไป

ศตส.สข.0701/2561  4 
กรกฎาคม  2561

174 คําวัสดุกํอสร๎าง 15,000.00

ซ้ือ

บริษัท แสงเสียง
หวน จ ากัด

 บริษัท แสงเสียง
หวน จ ากัด ราคา
ทีไ่ด๎ 12,973.00

เนื่องจากได๎รับผลกระทบจาบพายุหมุน
และมีลมกระโชกแรงท าให๎หลังคา
บ๎านพักหลังดังกลําว แตกร๎าวและโดน
ลมปลิวไปกับกระแสลม

ศตส.สข/0708/61   19  
กรกฎาคม 2561

175 สอบเทียบเคร่ือง 
Piston pipette

6,000.00

จ๎าง

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขล
านครินทร์    
ราคาทีไ่ด๎ 
6,000.00

เนื่องจากเคร่ือง Piston pipette ส าหรับ
ใช๎ในการดูดสารละลาย เพือ่วิเคราะห์
ทางจุลินทร์จะต๎องมีความต๎องและแมํนย า
 จึงมีความจ าเป็นต๎องสอบเทียบ
เคร่ืองมือดังกลําว

ศตส.สข./0804/61  17 
สิงหาคม  2561

176 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00

ซ้ือ

หจก.โอเอซิส
คอมพิวเตอร์

 หจก.โอเอซิส
คอมพิวเตอร์ 
ราคาทีไ่ด๎ 
15,245.00

เนื่องจากวัสดุตามรายการดังกลําวมีไมํ
เพียงพอตํอการใช๎งาน

ศตส.สข/0909/61  25  
กันยายน 2561

177 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 4,000.00

ซ้ือ

หจก.สงขลาอี
เล็คทริค

 หจก.สงขลาอี
เล็คทริค  ราคาที่
ได๎ 2,320.00

เนื่องจากอุปกรณ์ดังกลําวเส่ือมสภาพไมํ
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ และเพือ่เป็น
การป้องกันไมํให๎ระบบไฟฟ้าเกิดการ
ร่ัวไหล

ฝ.บพ.1217   11 กันยายน  
2561



178 คําเชื้อเพลิง #########

ซ้ือ

บริษัท เซาท์เทิร์น 
คาลิเบรชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เซาท์เทิร์น
 คาลิเบรชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาทีไ่ด๎ 
15,427.70

ซ่ึงมีภารกิจต๎องใช๎รถยนต์สาวนกลางเพือ่
ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานราชการ
อื่น เพือ่งานการออกพืน้ทีส่ าหรับการ
ตรวจประเมินสุขลักษณะของโรงงาน

ศตส.สข.1041/62  26 
ตุลาคม 2561

179 วัสดุวิทยาศาสตร์ 60,000.00

ซ้ือ

บริษัท สิทธิพรแอส
โซซิเอส จ ากัด

บริษัท สิทธิพร
แอสโซซิเอส 
จ ากัด ราคาทีไ่ด๎ 
59,920.00

เนื่องจากวัสดุดังกลําวไมํเพียงพอตํอการ
ใช๎งานวิเคราะห์ทางเคมี เพือ่ให๎มีไว๎ใช๎
งานและไมํให๎เกิดความเสียหายตํอราชการ

ศตส.สข.1039/62  26 
ตุลาคม 2561

180 ซํอมบ ารุงรักษารถยนต์ 25,000.00

จ๎าง

บริษัท พิธาน
พาณิชย์ จ ากัด 
สาขาสงขลา

บริษัท พิธาน
พาณิชย์ จ ากัด 
สาขาสงขลา 
ราคาทีไ่ด๎ 
22,088.01

เนื่องจากถึงก าหนดระยะเวลาการเปล่ียน
ถํายน้ ามันเคร่ืองยนต์และคลัทซ์หมด 
และออกตัวไมํมีแรงเพือ่เป็นการักษา
รถยนต์ของหนํวยงานราชการให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ยืนยาว

ศตส.สข.1041.1/62  26 
ตุลาคม 2561

181 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,000.00

ซ้ือ

อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ

อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ  
ราคาทีไ่ด๎ 
3,600.00

เพือ่ทดสอบความสามารถในการตรวจ
วิเคราะห์ของเจ๎าหน๎าทีห่๎องปฏิบัติงาน

ฝ.บพ.1677  7 ธันวาคม 
2561

182 สอบเทียบเคร่ือง 
Mercury Analyzer

55,000.00

จ๎าง

บริษัท เพอร์กินเอล
เมอร์ จ ากัด

บริษัท เพอร์กิน
เอลเมอร์ จ ากัด 
ราคาทีไ่ด๎ 
52,109.00

เนื่องจาก ถึงก าหนดระยะเวลาสอบ
เทียบประจ าปีตามแผนการด าเนินงาน 
ISO/IEC 17025 ก าหนดให๎มีการ
บ ารุงรักษาพร๎อมสอบเทียบปีละ 1 คร้ัง

ศตส.สข.1103/2562  8 
พฤศจิกายน 2561



183 สอบเทียบ 
Spectrophotomter

25,000.00

จ๎าง

บริษัท บางกอกไฮ
แล็ป จ ากัด

บริษัท บางกอก
ไฮแล็ป จ ากัด     
ราคาทีไ่ด๎ 
24,610.00

เนื่องจาก ถึงก าหนดระยะเวลาการสอบ
เทียบประจ าปีตามแผนการด าเนินงาน 
ISO/IEC 17025 ก าหนดให๎มีการบ ารุง
รักพร๎อมสอบเทียบทุก 1 ปี

ศตส.สข.1102/2562  8 
พฤศจิกายน 2561

184 ซํอมต๎ูเย็นควยคุม
อุณหภูมิ

50,000.00

จ๎าง

บริษัท ไซแอนติฟิค
 โปรโมชั่น จ ากัด

บริษัท ไซแอน
ติฟิค โปรโมชั่น 
จ ากัด ราคาทีไ่ด๎ 
47,592.53

เนื่องจากพัดลมไมํท างานและไมํสามารถ
ใช๎งานต๎ูบํมที ่25C จึงมีความจ าเป็นต๎อง
ขออนุมัติจัดจ๎างซํอมเคร่ืองมือ

ศตส.สข.1106/62  22 
พฤศจิกายน 2561

185 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,600.00

ซ้ือ

ร๎านทวีทรัพย์ ร๎านทวีทรัพย์ 
ราคาทีไ่ด๎ 
3,600.00

เนื่องจากของทีใ่ช๎อยูํเดิม ช ารุดและมีไมํ
เพียงพอ ท าให๎ไมํสะดวกในการตรวจ
วิเคราะห์ทางด๎านกายภาพ (กระป๋องและ
แชํแข็ง)

ฝ.บพ.1596  15 พฤศจิกายน
 2561

186 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง และ
ไฟฟ้า

15,000.00

ซ้ือ

บริษัท แสงเสียง
หวน จ ากัด

บริษัท แสงเสียง
หวน จ ากัด ราคา
ทีไ่ด๎ 10,359.00

มีความจ าเป็นต๎องด าเนินการการ
ซํอมแซมโดยเจ๎าหน๎าทีข่องหนํวยงานทีม่ี
ความช านาญ เพือ่ประหยัดงบประมาณ
และเป็นการรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการ

ศตส.สข 1204/62 11 
ธันวาคม 2561

187 ซํอมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

6,000.00

จ๎าง

ร๎าน ท ธงชัย
เซอร์วิสเซ็นเตอร์

ร๎าน ท ธงชัย
เซอร์วิสเซ็นเตอร์ 
ราคาทีไ่ด๎ 
5,250.00

มีความจ าเป็นต๎องด าเนินการการ
ซํอมแซมบ ารุงรักษา เพือ่ให๎ใช๎งานได๎
ตามปกติ

ศตส.สข.0101/62  11 
มกราคม 2562

188 วัสดุวิทยาศาสตร์ 20,000.00

ซ้ือ

บริษัท จีเนียส ไซ
เอนซ์ จ ากัด

บริษัท จีเนียส ไซ
เอนซ์ จ ากัด 
ราคาทีไ่ด๎ 
17,334.00

เนื่องจากของเดิมทีม่ีอยูํไมํเพียงพอตํอการ
ใช๎งาน และเพือ่ไมํให๎เกิดความเสียหาย
ตํอราชการ

ศตส.สข. 1204/62 7 
ธันวาคม 2561



189 ซํอมแซมหลังคาคลุม
อาคารส านักงาน

#########

จ๎าง

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
แพม การชําง

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 แพม การชําง 
ราคาทีไ่ด๎ 
98,404.08

มีความจ าเป็นทีต๎่องด าเนินการซํอมแซม
อยํางเรํงดํวน และไมํสามารถซํอมแซม
โดยเจ๎าหน๎าทีข่องศูนย์ฯ เองได๎ เพราะมี
ความเส่ียงและอปุกรณ์มีไมํเพียงพอ

       สัญญาเลขที ่6/2562    
      6  ธันวาคม  2561

190 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง #########

ซ้ือ

บริษัท เซาท์เทิร์น 
คาลิเบรชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เซาท์เทิร์น
 คาลิเบรชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด  
ราคาทีไ่ด๎ 
6,701.10

ใช๎ส าหรับเติมรถยนต์หนํวยงานราชการ 
ซ่ึงมีภารกิจต๎องใช๎รถยนต์สํวนกลางเพือ่
ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานราชการ
อื่น เพือ่งานการออกพืน้ทีส่ าหรับการ
ตรวจประเมินสุขลักษณะของโรงงาน ทํา
เทียบเรื

ศตส.สข..1041/62           
26 ตุลาคม 2561

191 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ
และขนสํง

25,000.00

ซ้ือ

หจก.ไทนบุรีการยาง หจก.ไทนบุรีการ
ยาง ราคาทีไ่ด๎ 
22,400.00

เนื่องจากของเดิมเส่ือมสภาพ ซ่ึงยางทัง้ 4
  เส๎น บวมและดอกยางหมด ท าให๎การวิง่
ไมํเกาะถนน และยางอาจจะระเบิดได๎ ซ่ึง
ต๎องเปล่ียนยางใหมํ

ศตส.สข.0105/62  15  
มกราคม 2561

192 ซํอมต๎ูบํมเพาะเชื้อ 50,000.00

จ๎าง

บริษัท ไทยวิกตอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ไทยวิกตอร่ี
 จ ากัด ราคาทีไ่ด๎
 49,220.00

ระบบท าความเย็นไมํท างาน ศตส.สข. 1211/62  21 
ธันวาคม 2561

193 ซํอมแซมบ ารุงรักษา
รถยนต์

#########

จ๎าง

บริษัท พิธาน
พาณิชย์ จ ากัด 
สาขาสงขลา

บริษัท พิธาน
พาณิชย์ จ ากัด 
สาขาสงขลา  
ราคาทีไ่ด๎ 
6,990.85

เนื่องจากถึงก าหนดระยะเวลาการเปล่ียน
ถํายน้ ามันเคร่ืองยนต์

ศตส.สข.0206.1  21  
กุมภาพันธ์ 2561



194 ทดสอบทํอแก๏ส 500.00

จ๎าง

บริษัท ลินเด๎ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด๎ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  
ราคาทีไ่ด๎  
267.50

เพือ่ให๎มั่นใจวําทํอแก๏สทีใ่ช๎งานอยูํมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยตํอผ๎ูปฏิบัติงาน
โดยมีก าหนดระยะทดสอบทํอแก๏ส ปีละ 
1 คร้ัง

ฝ.บพ.0379  7 มีนาคม 2561

195 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงาน
ครัว

45,000.00

ซ้ือ

บริษัท ที แอนด์ เค
 คลีนนิ่ง

บริษัท ที แอนด์ 
เค คลีนนิ่ง  ราคา
ทีไ่ด๎ 19,210.00

เนื่องจากวัสดุ ดังกลําวเป็นวัสดุจ าพวกใช๎
แล๎วหมดไป เพือ่ทดแทนของเดิมทีห่มด

ศตส.สข. 1104/62  8 
พฤศจิกายน 2561

196 วัสดุวิทยาศาสตร์ 25,000.00

ซ้ือ

หจก. เอ แอนด์ เอ
 รีเอเจนท์

หจก. เอ แอนด์ 
เอ รีเอเจนท์ 
ราคาทีไ่ด๎ 
23,968.00

เนื่องจากวัสดถตามรายการดังกลําวมีไมํ
เพียงพอตํอการใช๎งานวิเคราะห์ทางเคมี 
เพือ่ให๎มีไว๎ใช๎งานและไมํให๎เกิดความ
เสียหายตํอราขการ

ศตส.สข.0201/62  8 
กุมภาพันธ์ 2562

197 จ๎างซํอมต๎ูเย็น 5,000.00

จ๎าง

นายพิสิทธ์  เรือง
ยังมี

นายพิสิทธ์  เรือง
ยังมี  ราคาทีไ่ด๎ 
3,000.00

ควบคุมอุณภูมิความเย็นไมํได๎ ฝ.บพ.0134  มกราคม 2562

198 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,500.00

ซ้ือ

ร๎านอักษรชัย ตรา
ยาง

ร๎านอักษรชัย 
ตรายาง ราคาทีไ่ด๎
 2,140.00

เพือ่ใช๎งานเอกสารของศูนย์ฯ เนื่องจากมี
การปรับเปล่ียนต าแหนํงของข๎าราชการ

ฝ.บพ.0241  21 กุมภาพันธ์ 
2562

199 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 15,000.00

ซ้ือ

บริษัท แสงเสียง
หวน จ ากัด

บริษัท แสงเสียง
หวน จ ากัด ราคา
ทีไ่ด๎ 5,320.00

เนื่องจากบริเวณด๎านหลังบ๎านโครง
หลังคาท าด๎วยไม๎ ปัจจุบันนี้เกิดการช ารุด
ผุพังเพราะปลวกกัดกินเนื้อไม๎

ศตส.สข.0205/62  20 
กุมภาพันธ์ 2562



200 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 20,000.00

ซ้ือ

บริษัท สหชัย
พลาสติก หาดใหญํ

บริษัท สหชัย
พลาสติก 
หาดใหญํ ราคาที่
ได๎ 13,736.13

เนื่องจากของเดิมทีม่ีอยูํไมํเพียงพอตํอการ
ใช๎งาน และเพือ่ไมํให๎เกิดความเสียหาย
ตํอราชการ

ศตส.สข.1004/62  18 
มกราคม 2562

201 เชําเคร่ืองถํายเอกสาร 36,000.00

จ๎าง

บริษัท ริโก๎ 
ประเทศไทย จ ากัด

บริษัท ริโก๎ 
ประเทศไทย 
จ ากัด ราคาทีไ่ด๎ 
18,000.00

ส าหรับใช๎ในการถํายส าเนาเอกสาร
ราชการของศูนย์ฯ เนื่องจากการเชํา
เคร่ืองถํายเอกสารนั้น มีผลดีตํอการ
รักษาความลับของศูนย์ฯ ไมํให๎ร่ัวไหลไป
ส๎ูภายนอก และชํวยประหยัดวัสดุส้ิน
เปล้ืองและอะไหลํตํางๆ เชํน หมึก 
ลูกกล้ิง รวมทัง้ประหยัดเวลา และสะดวก
 รวดเร็วในการปฏิบัติราชการ และมี
เอกสารราชการทีต๎่องด าเนินการท า
ส าเนาอยํางตํอเนื่อง และเรํงดํวน เพือ่
ไมํให๎เกิดความเสียหายตํองานราชการ

ศตส.สข.1034/62  16 
ตุลาคม 2561

202 ซํอมเคร่ืองชั่ง 5,000.00

จ๎าง

บริษัท ไซแอนติฟิค
 โปรโมชั่น จ ากัด

บริษัท ไซแอน
ติฟิค โปรโมชั่น 
จ ากัด ราคาทีไ่ด๎ 
3,852.00

ลูกน้ าโตเกินมาตาฐานท าให๎ผลการ
ทดสอบคลาดเคล่ือนพร๎อมตรวจเช็ค
ระบบการท างาน Sartoirius

ฝ.บพ.0385  8 มีนาคม 2562

203 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 35,000.00

ซ้ือ

หจก. เอ แอนด์ เอ
 รีเอเจนท์

หจก. เอ แอนด์ 
เอ รีเอเจนท์ 
ราคาทีไ่ด๎ 
13,503.40

เนื่องจากวัสดุตามรายการดังกลําว มีไมํ
เพียงพอตํอการใช๎งานวิเคราะห์ทางเคมี

ศตส.สข.0212/2562  28 
กุมภาพันธ์ 2562



204 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000.00

ซ้ือ

หจก.คลีนิคอล ได
แอกโนสติคส์

หจก.คลีนิคอล ได
แอกโนสติคส์ 
ราคาทีไ่ด๎ 
7,318.80

เนื่องจากของเดิมทีม่ีอยูํไมํเพียงพอตํอการ
ใช๎งาน และเพือ่ไมํให๎เกิดความเสียหาย
ตํอราชการ

ศตส.สข.0208/2562  26 
กุมภาพันธ์ 2562

205 ซํอมเคร่ือง Water 
bath

30,000.00

จ๎าง

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขล
านครินทร์ ราคาที่
ได๎  25,000.00

เพือ่ครุภัณฑ์ดังกลําวสามาใช๎งานได๎เป็น
ปกติและเพือ่เป็นการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ

ศตส.สข.0331/62  12 
มีนาคม 2562

206 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงาน
ครัว

23,000.00

ซ้ือ

บริษัท ที แอนด์ เค
 คลีนนิ่ง

บริษัท ที แอนด์ 
เค คลีนนิ่ง  ราคา
ทีไ่ด๎ 14,774.00

เนื่องวัสดุดังกลําวเป็นวัสดุทีใ่ช๎แล๎วหมด
ไป เพือ่ทดแทนของเดิมทีห่มด

ศตส.สข.0401/62/62

207 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 10,000.00

ซ้ือ

บริษัท วนาวัฒน์
วัสดุ จ ากัด

บริษัท วนาวัฒน์
วัสดุ จ ากัด ราคา
ทีไ่ด๎ 8,176.00

จ าเป็นต๎องมีการซํอมแซมฝาทํอทีช่ ารุด
ดังกลําวให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ จึงมีความ
จ าเป็นต๎องด าเนินการซํอมแซม

ศตส.สข.0403/62  24 
เมษายน 2562

208 ซํอมต๎ูดูดควัน 68,000.00

จ๎าง

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด 
มายไซนส์

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 มายไซนส์ ราคา
ทีไ่ด๎ 62,060.00

เนื่องจากชุดเจือจางไอกรด ไมํท างาน 
สาเหตุจากปัม๊น้ าชนิดทีหุ่ม๎ด๎วยวัสดุทน
กรด ซ่ึงท าหน๎าทีส่เปร์ยน้ าเพือ่ไปเจือจาง
ไอกรดเสีย

ศตส.สข.0337/62  29 
มีนาคม 2562

209 ซํอมเคร่ืองมือห๎องเย็น 1,000.00

จ๎าง

นายพิสิทธ์  เรือง
ยังมี

นายพิสิทธ์  เรือง
ยังมี  ราคาทีไ่ด๎ 
3,000.00

เนื่องจากหัวอํานอุณหภูมิเสีย ไมํสามารถ
อํานคําอุณหภูมิได๎ และระบบละลาย
น้ าแข็งไมํท างาน

ฝ.บพ.0715  18 พฤษภาคม 
2562



210 ซ้ือกระดาษปอนด์ขาว
 A4

60,000.00

ซ้ือ

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด  
  ปรินทรการค๎า

ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด
 ปรินทรการค๎า 
ราคาทีไ่ด๎ 
19,980.00

เพือ่ให๎หนํวยงานมีพัสดุส าหรับไว๎ใช๎ใน
การปฏิบัติงานด๎านตํางๆ อาทิเชํน งาน
เอกสารด๎านการเงินและบัญชี งาน
เอกสารเกี่ยวกับการออกใบรับรองฯ และ
เพือ่ส ารองไว๎ทดรองไว๎ทดแทนพัสดุทีอ้ยูํ
ปัจจุบัน

ศตส.สข.0202/62  11 
กุมภาพันธ์ 2562

211 ซํอมเคร่ืองมือพร๎อม
เปล่ียนอะไหลํต๎ูแชํ

10,000.00 จ๎าง ศรีชัยแอร์ ศรีชัยแอร์ ราคาที่
ได๎ 2,568.00

เนื่องจากมอเตอร์พัดลมต๎ูแชํไมํท างาน ฝ.บพ.0792  17  มิถุนายน 
2562

212 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000.00 ซ้ือ บริษัท เบส บาย   
   ซัมพลาย 
หาดใหญํ

บริษัท เบส บาย 
ซัมพลาย 
หาดใหญํ ราคาที่
ได๎ 5,778.00

จ าเป็นต๎องใช๎ในการวัดอุณหภูมิของสัตว์
น้ า และเพือ่ให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน

ศตส.สข.0508/62  31 
พฤษภาคม 2562

213 วัสดุการเกษตร 30,000.00

ซ้ือ

นายประสิทธิพร  
จินดารัตน์

นายประสิทธิพร 
 จินดารัตน์ ราคา
ทีไ่ด๎ 28,000.00

เนื่องจากวัสดุการเกษตรดังกลําวใช๎
ส าหรับงานวิจัยเร่ืองผลของการฆาํเชื้อ
ตํอปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลแชํแข็ง

ศตส.สข.0607/62  18 
มิถุนายน 2562

214 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 88,000.00

ซ้ือ

บริษัท เอสพีซี 
อาร์ที จ ากัด

บริษัท เอสพีซี 
อาร์ที จ ากัด 
ราคาทีไ่ด๎ 
43,656.00

ใช๎ส าหรับผสมในอาหารเล้ียงเชื้อ          
                ใช๎ส าหรับทดสอบ
ประสิทธิภาพการฆาํเชื้อ           ใช๎ดูด
สารละลายตัวอยํางเพือ่วิเคราะห์ทางด๎าน
จุลินทรีย์

ศตส.สข.0619/62  25 
มิถุนายน 2562

215 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 60,000.00

ซ้ือ

หจก. แอล บี ชายน์ หจก. แอล บี 
ชายน์ ราคาทีไ่ด๎ 
55,768.40

เนื่องจากวัสดุวิทยาศาสตร์ดังกลําวใช๎
ส าหรับงานวิจัยเร่ืองผลของการฆาํเชื้อ
ตํอปริมาณเชื้อจุลินทร์ในผลิตภัณฑ์
อาหารแชํเยือกแข็ง

ศตส.สข.0605/62  18  
มิถุนายน  2562



216 ซํอมแซมบ ารุงรักษา
รถยนต์

10,000.00

จ๎าง

บริษัท พิธาน
พาณิชย์ จ ากัด 
สาขาสงขลา

บริษัท พิธาน
พาณิชย์ จ ากัด 
สาขาสงขลา 
ราคาทีไ่ด๎ 
5,177.20

เนื่องจากถึงก าหนดระยะเวลาการเปล่ียน
ถํายน้ ามันเคร่ืองยนต์ เพือ่เป็นการรักษา
รถยนต์ของหนํวยงานราชการ

       ศตส.สข.0624.62      
25 มิถุนายน 2562

217 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 35,000.00

ซ้ือ

บริษัท แสงวิทย์ 
ซายน์ จ ากัด

บริษัท แสงวิทย์ 
ซายน์ จ ากัด 
ราคาทีไ่ด๎ 
31,030.00

ซ่ึงครบก าหนดตามแผนการเข๎ารํวม
โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ประจ าปี 2562

ศตส.สข.1214/62  24 
ธันวาคม 2562

218 จ๎างเหมาบริการสอบ
ทํอแก๏ส

1,000.00

จ๎าง

บริษัท ลินเด๎ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด๎ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีไ่ด๎ 
535.00

เพือ่ให๎มั่นใจวําทํอแก๏สทีใ่ช๎งานอยูํมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยตํอผ๎ูปฏิบัติงาน
โดยมีก าหนดระยะทดสอบทํอแก๏ส ปีละ 
1 คร้ัง

ฝ.บพ.0900  2 กรกฎาคม 
2562

219 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 36,000.00

ซ้ือ

หจก.คลีนิคอล ได
แอกโนสติคส์

หจก.คลีนิคอล ได
แอกโนสติคส์ 
ราคาทีไ่ด๎ 
5,778.80

ส าหรับทดสอบงานวิจัยเร่ืองผลของการ
ฆาํเชื้อตํอปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแชํแข็ง

ศตส.สข.0207/62  25  
กุมภาพันธ์ 2562

220 สอบเทียบเคร่ือง
เทอร์โมมิเตอร์

8,000.00

จ๎าง

บริษัท พรีเมียร์ซิส
เต็ทเอ็นจิเน

บริษัท พรีเมียร์ซิส
เต็ทเอ็นจิเน 
ราคาทีไ่ด๎ 
5,491.24

เนื่องจากครบก าหนดสอบเทียบตาม
แผนการสอบเทียบเคร่ืองมือประจ าปี 
2562 ของระบบคุณภาพห๎องปฏิบัติ 
ISO/IEC 17020 และเพือ่ให๎มั่นใจวํา
เคร่ืองมือยังสามารถท างานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ มีความถูกต๎อง

ศตส.สข.0615/62  24  
มิถุนายน 2562

221 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 51,000.00

ซ้ือ

หจก.แอล บี ซายน์ หจก.แอล บี 
ซายน์ ราคาทีไ่ด๎ 
15,814.00

ใช๎เตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ ใช๎ทดสอบ
คุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อ

ศตส.สข.0614/62   19 
มิถุนายน 2562



222 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 55,000.00
ซ้ือ

ช.สตาร์ ช.สตาร์  ราคาที่
ได๎8,161.96

ส าหรับเคร่ืองทีใ่ช๎ในการผลิตน้ าทีม่ีความ
บริสุทธิสู์ง

         ศตส.สข.0617/62     
     24 มิถุนายน 2562


