
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่

ซื้อหรือจาง
ราคา
กลาง

วิธี
ซื้อ
หรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

1 จางเหมาดานเอกสาร
และงานบริการของ
ฝายบริหารงานทั่วไป

40,000.- 36,000.
- จาง

นางสาวคณภรณ รอด
บุญมี เดือนละ 9,000.-

นางสาวคณภรณ รอด
บุญมี เดือนละ 9,000.-
 รวม 36,000.-

จางเหมาดานเอกสารและงาน
บริการของฝายบริหารงานทั่วไป

ศตส.สข 1001/63
     16 ต.ค.2562

2 จางเหมาลางเครื่องแกว
 และทําความสะอาด
หองปฏิบัติการ

35,000.- 32,000.
-

จาง

นางแกนใจ  ลิสะนิ  
เดือนละ 8000.-

นางแกนใจ  ลิสะนิ  
เดือนละ 8000.-  รวม 
32,000.-

เพื่อปฏิบัติงานลางเครื่องแกว 
และทําความสะอาด
หองปฏิบัติการ เนื่องจากศูนยฯ มี
เจาหนาที่ปฏิบัติงานลางเครื่อง
แกว และทําความสะอาด
หองปฏิบัติการไมเพียงพอ

ศตส.สข 1002/63
     16 ต.ค.2562

3 จางเหมาทําความ
สะอาดอาคาร สถานที่
 อาคารสํานักงาน งาน
ถายเอกสาร งานสง
จดหมาย

35,000.- 32,000.
-

จาง

นางฉลวย  แกนกระจาง  
เดือนละ 8000.-

นางฉลวย  แกนกระจาง 
เดือนละ 8,000.- รวม
32,000

เพื่อปฏิบัติงานทําความสะอาด
อาคาร สถานที่ อาคารสํานักงาน 
งานถายเอกสาร งานสงจดหมาย
 ณ ที่ทําการไปรษณียสงขลา

ศตส.สข. 
1003/63     16
 ต.ค. 2562

4 จางเหมาดานเอกสาร
และงานบริการของ
ฝายบริหารงานทั่วไป

40,000.- 36,000.
- จาง

นางสาวธาริณี  นิลเต็ม 
เดือนละ 9,000.-

นางสาวธาริณี  เต็มนิล
เดือนละ 9,000.- รวม 
36,000.-

จางเหมาดานเอกสารและงาน
บริการของฝายบริหารงานทั่วไป

ศตส.สข.1004/63
     16 ต.ค. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…ตุลาคม...พ.ศ……2562…….

ชื่อหนวยงาน......ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงสงขลา.................
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5 จางเหมาซอมบํารุง 
และดูแลระบบ
คอมพิวเตอร

50,000.- 40,000.-

จาง

นายฤทธิชัย  คงเต็ม 
เดือนละ 10,000.-

นายฤทธิชัย  คงเต็ม 
เดือนละ 9,000.- รวม 
36,000.-

เพื่อปฏิบัติงานซอมบํารุง และ
ดูแลระบบคอมพิวเตอรของศูนยฯ

ศตส.สข.1005/63
     16 ต.ค. 2562

6 จางเหมาดูแลรักษา
ความปลอดภัยและ
ดูแลทรัพยสินของทาง
ราชการรวมทั้งรดน้ํา
ตนไมรอบอาคาร

35,000.- 34,000.
-

จาง

นายสามารถ  จันเจริญ 
เดือนละ 8,500.-

นายสามารถ  จันเจริญ
เดือนละ 8,500.- รวม 
34,000.-

จางเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและดูแลทรัพยสินของ
ทางราชการ              รวมทั้ง
รดน้ําตนไมรอบอาคาร

ศตส.สข.1006/63
     16 ต.ค. 2562

7 จางเหมาขับรถยนต
หนวยงานราชการ

50,000.- 40,000.
-

จาง

นายอภิรักษ พัฒโนทัย 
เดือนละ 10,000.-

นายอภิรักษ พัฒโนทัย
เดือนละ 10,000.- รวม
 40,000.-

เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต
หนวยงานราชการ ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบรถยนตหมายเลข
ทะเบียน นข 388 สงขลา, พอ 
8275 กทม., ศจ1002 กทม., 
ฌษ 6395 กทม. และฮษ 
1609 กทม. เพื่อขับรถยนต
ใหกับเจาหนาที่งานพัสดุและ
เจาหนาที่ของศนยฯ

ศตส.สข.1007/63
     16 ต.ค. 2562

8 จางเหมาขับรถยนต
หนวยงานราชการ

50,000.- 40,000.
-

จาง

นายอํานวย ราชผล 
เดือนละ 10,000.-

นายอํานวย ราชผลเดือน
ละ 10,000.- รวม 
40,000.-

เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต
หนวยงานราชการ ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบรถยนตหมายเลข
ทะเบียน นข 388 สงขลา, พอ 
8275 กทม., ศจ1002 กทม., 
ฌษ 6395 กทม. และฮษ 
1609 กทม. เพื่อขับรถยนต
ใหกับเจาหนาที่งานพัสดุและ
เจาหนาที่ของศนยฯ

ศตส.สข.1008/63
     16 ต.ค. 2562



9 จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตว
น้ํา (Catch certificate)

70,000.- 62,000.
-

จาง

นางสาวธมลวรรณ ตันจะ
โข เดือนละ 15,500.-

นางสาวธมลวรรณ ตันจะ
โขเดือนละ 15,500.- 
รวม 62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1009/63
     16 ต.ค.2562

10 จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตว
น้ํา (Catch certificate)

70,000.- 62,000.
-

จาง

นางสาวปญญนันต ทอง
บัว เดือนละ 15,500.-

นางสาวปญญนันต ทอง
บัวเดือนละ 15,500.- 
รวม 62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1010/63
     16 ต.ค.2562



11 จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตว
น้ํา (Catch certificate)

70,000.- 62,000.
-

จาง

นางสาวพรเพ็ญ อุทัยมณี 
เดือนละ 15,500.-

นางสาวพรเพ็ญ อุทัยมณี
เดือนละ 15,500.- รวม
 62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1011/63
     16 ต.ค.2562

12 จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตว
น้ํา (Catch certificate)

70,000.- 62,000.
-

จาง

นางสาวพักตรพิมล บุญ
เพ็ญ เดือนละ 15,500.-

นางสาวพักตรพิมล บุญ
เพ็ญเดือนละ 15,500.-
 รวม 62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1012/63
     16 ต.ค.2562



13 จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตว
น้ํา (Catch certificate)

70,000.- 62,000.
-

จาง

นางสาวรอซีนะ อับดล 
เดือนละ 15,500.-

นางสาวรอซีนะ อับดล
เดือนละ 15,500.- รวม
 62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1013/63
     16 ต.ค.2562

14 จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตว
น้ํา (Catch certificate)

70,000.- 62,000.
-

จาง

นางสาวสิเรียม นุงอาหลี 
เดือนละ 15,500.-

นางสาวสิเรียม นุงอาหลี 
เดือนละ 15,500.- รวม
 62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1014/63
     16 ต.ค.2562



15 จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตว
น้ํา (Catch certificate)

70,000.- 62,000.
-

จาง

นางอรวรณ  คงยะฤทธิ์
เดือนละ 15,500.-

นางอรวรณ  คงยะฤทธิ์
เดือนละ 15,500.- รวม
 62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1015/63
     16 ต.ค.2562

17 จางเหมาการตรวจสอบ
ระบบ Traceability 
ดานการตรวจสอบ
ปริมาณ                  
   
   

70,000.- 62,000.
-

จาง

นางสาวธิดารัตน มา
สวัสดิ์ เดือนละ 15,500.-

นางสาวธิดารัตน มา
สวัสดิ์เดือนละ 
15,500.- รวม 
62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1016/63
     16 ต.ค.2562



18 จางเหมาการตรวจสอบ
ระบบ Traceability 
ดานการตรวจสอบ
ปริมาณ                  
   
   

70,000.- 62,000.
-

จาง

นางสาวนลิน  ทองสันตติ์ 
เดือนละ 15,500.-

นางสาวนลิน  ทองสันตติ์
เดือนละ 15,500.- รวม
 62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1017/63
     16 ต.ค.2562

19 จางเหมาการตรวจสอบ
ระบบ Traceability 
ดานการตรวจสอบ
ปริมาณ                  
   
   

70,000.- 62,000.
-

จาง

นางสาวน้ําทิพย สิงหเทพ
 เดือนละ 15,500.-

นางสาวน้ําทิพย สิงหเทพ
เดือนละ 15,500.- รวม
 62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1018/63
     16 ต.ค.2562



20 จางเหมาการตรวจสอบ
ระบบ Traceability 
ดานการตรวจสอบ
ปริมาณ                  
   
   

70,000.- 62,000.
-

จาง

นางสาวศศิธร พวงแกว 
เดือนละ 15,500.-

นางสาวศศิธร พวงแกว
เดือนละ 15,500.- รวม
 62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1019/63
     16 ต.ค.2562

20 จางเหมาการตรวจสอบ
ระบบ Traceability 
ดานการตรวจสอบ
ปริมาณ                  
   
   

70,000.- 62,000.
-

จาง

นางสาวชนิดา กําระทอง 
เดือนละ 15,500.-

นางสาวชนิดา กําระทอง
เดือนละ 15,500.- รวม
 62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1020/63
     16 ต.ค.2562



21 จางเหมาตรวจสอบ
ยอนกลับการตรวจรับ
ปลาทูนา ณ หองเย็น

70,000.- 62,000.
-

จาง

นายซัยฟุลเลาะห  สะแต 
เดือนละ 15,500.-

นายซัยฟุลเลาะห  สะแต
เดือนละ 15,500.- รวม
 62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1021/63
     16 ต.ค.2562

22 จางเหมาตรวจสอบ
ยอนกลับการตรวจรับ
ปลาทูนา ณ หองเย็น

70,000.- 62,000.
-

จาง

นายสราวธุ  ศรีเพชร
เดือนละ 15,500.-

นายสราวธุ  ศรีเพชร 
เดือนละ 15,500.- รวม
 62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1022/63
     16 ต.ค.2562



23 จางเหมาตรวจสอบ
ยอนกลับการตรวจรับ
ปลาทูนา ณ หองเย็น

70,000.- 62,000.
-

จาง

นายสุประสันน คงอ่ํา
เดือนละ 15,500.-

นายสุประสันน คงอ่ํา   
เดือนละ 15,500.- รวม
 62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1023/63
     16 ต.ค.2562

24 จางเหมาตรวจสอบ
ยอนกลับการตรวจรับ
ปลาทูนา ณ หองเย็น

70,000.- 62,000.
-

จาง

นายอนันต นิยมเดชา
เดือนละ 15,500.-

นายอนันต นิยมเดชา   
เดือนละ 15,500.- รวม
 62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา (Catch certificate) 
เปนงานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่อง
และยังไมแลวเสร็จเพื่อให
สอดคลองตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ในการตอตานการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม หรือ IUU (illegal,
 Unreported and 
Unregulated Fishing)

ศตส.สข.1024/63
     16 ต.ค.2562

25 จางเหมาการออก
ใบรับรองการแปรรูป
สัตวน้ํา (Processing 
Statement)  

70,000.- 62,000.
-

จาง

นางสาวนันทนภัส ฤกษ
พิบูลย เดือนละ 
15,500.-

นางสาวนันทนภัส ฤกษ
พิบูลย เดือนละ 
15,500.- รวม 
62,000.-

จางเหมาการออกใบรับรองการ
แปรรูปสัตวน้ํา (Processing 
Statement)  

ศตส.สข.1025/63
     16 ต.ค.2562

26 จางเหมาการออก
ใบรับรองการแปรรูป
สัตวน้ํา (Processing 
Statement)  

70,000.- 62,000.
-

จาง

นายรณชัย เหมสนิท
เดือนละ 15,500.-

นายรณชัย เหมสนิท   
เดือนละ 15,500.- รวม
 62,000.-

จางเหมาการออกใบรับรองการ
แปรรูปสัตวน้ํา (Processing 
Statement)  

ศตส.สข.1026/63
     16 ต.ค.2562



27 จางเหมาการตรวจ
สุขอนามัยสถาน
ประกอบการและ
ตรวจสอบยอนกลับ
วัตถุ   ดิบสัตวน้ําที่ขึ้น
ทา 

70,000.- 62,000.
-

จาง

นายจิระพงศ ขุนไพชิต 
เดือนละ 15,500.-

นายจิระพงศ ขุนไพชิต
เดือนละ 15,500.- รวม
 62,000.-

จางเหมาการตรวจสุขอนามัย
สถานประกอบการและ
ตรวจสอบยอนกลับวัตถุ   ดิบ
สัตวน้ําที่ขึ้นทา 

ศตส.สข.1027/63
     16 ต.ค.2562

28 จางเหมาการตรวจ
สุขอนามัยสถาน
ประกอบการและ
ตรวจสอบยอนกลับ
วัตถุ   ดิบสัตวน้ําที่ขึ้น
  

70,000.- 62,000.
-

จาง

นายธานัท  วัฒนวรกิต 
เดือนละ 15,500.-

นายธานัท  วัฒนวรกิต 
เดือนละ 15,500.- รวม
 62,000.-

จางเหมาการตรวจสุขอนามัย
สถานประกอบการและ
ตรวจสอบยอนกลับวัตถุ   ดิบ
สัตวน้ําที่ขึ้นทา 

ศตส.สข.1028/63
     16 ต.ค.2563

29 จางเหมาบริการสอบ
เทียบเครื่อง 
Spectrometer

25000.- 21,400.-

จาง

บริษัท บางกอกไฮแล็บ 
จํากัด

บริษัท บางกอกไฮแล็บ 
จํากัด รวมยอด 
21,400.-

เนื่อจากถึงกําหนดระยะเวลาการ
สอบเทียบประจําปตามแผนการ
ดําเนินงาน ISO IEC 17025

ศตส.สข.1029/63
  21/10/2562

30 ซื้อวัสดุวิทยาศตร 8,185.50.-8,185.50.

ซื้อ

บริษัท ลินเด (ประเทศ
ไทย) จํากัด มหาชน

บริษัท ลินเด (ประเทศ
ไทย) จํากัด มหาชน รวม
ยอด8,185.50.-

เนื่องจากแกส Nitrogen และ 
Argon ที่ใชสําหรับงานวิเคราะห
โลหะหนัก

ศตส.สข.1031/63
 21/10/2562

31 ซื้อวัสดุวิทยาศตร 6,000.- 5,350.-

ซื้อ

บริษัท หองปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท หองปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย) 
จํากัด    รวมยอด 
5,350.-

เนื่องจากครบกําหนดระยะเวลา
การทวนสอบความสามารถ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานที่มีการดําเนิน

ศตส.สข.1032/63
 22/10/2562



32 ซื้อวัสดุวิทยาศตร 170,000.-167,669.-

ซื้อ

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัดรวม
ยอด 167,669.-

เพื่อใชสําหรับทดสอบเชื้อ E.Coli
 และ Total Viable Count

ศตส.สข.1033/63
 29/10/2562

33 จางเหมาบริการบํารุง
พรอมสอบเทียบเครื่อง
 Mercury Analyzer

65,000.- 62,916.-

จาง

บริษัท เพอรกิน เอลเมอร
 จํากัด

บริษัท เพอรกิน เอลเมอร
 จํากัด รวมยอด 
62,916.-

เนื่อจากถึงกําหนดระยะเวลาการ
สอบเทียบประจําปตามแผนการ
ดําเนินงาน ISO IEC 17026

 

4 จางเหมาบริการสอบ
เทียบเครื่อง HPLC

220,000.-219,029.-

จาง

บริษัท สิทธิพรแอสโซเอส
 จํากัด

บริษัท สิทธิพรแอสโซเอส
 จํากัด รวมยอด 
219,029.-

เนื่อจากถึงกําหนดระยะเวลาการ
สอบเทียบประจําปตามแผนการ
ดําเนินงาน ISO IEC 17025

ศตส.สข 1101/63
  5/11/2562

3 ซื�อวัสดุเชื�อเพลิง 100,000.-100,000.-

ซื้อ

บ.เซาทเธิรนโลจิสติกส 
(2009) จํากัด

บ.เซาทเธิรนโลจิสติกส 
(2009) จํากัดรวมยอด 
 100,000.-

ศตส.สข 1102/63
 14/11/2562
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