
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อ

หรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

1
จางเหมาดานเอกสาร
และงานบริการของฝาย
บริหารงานทั่วไป

10,000.- 9,700.- จาง
นางสาวคณภรณ รอด
บุญมี เดือนละ 
9,700.-

นางสาวคณภรณ 
รอดบุญมี เดือนละ 
9,700.- รวม 
9,700.-

จางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน
เอกสารดานพัสดุ

  0108/2563   
 31/01/2563

2
จางเหมาลางเครื่องแกว 
และทําความสะอาด
หองปฏิบัติการ

9,000.- 8,000.- จาง
นางแกนใจ  ลิสะนิ  
เดือนละ 8000.-

นางแกนใจ  ลิสะนิ  
เดือนละ 8000.-  
รวม8,000.-

เพื่อปฏิบัติงานลางเครื่องแกว และ
ทําความสะอาดหองปฏิบัติการ 
เนื่องจากศูนยฯ มีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานลางเครื่องแกว และทํา
ความสะอาดหองปฏิบัติการไม
เพียงพอ

  0109/2563   
 31/01/2563

3

จางเหมาทําความสะอาด
อาคาร สถานที่ อาคาร
สํานักงาน งานถาย
เอกสาร งานสงจดหมาย

9,000.- 8,000.- จาง
นางฉลวย  แกน
กระจาง  เดือนละ 
8000.-

นางฉลวย  แกน
กระจาง เดือนละ 
8,000.- รวม 8,000

เพื่อปฏิบัติงานทําความสะอาด
อาคาร สถานที่ อาคารสํานักงาน 
งานถายเอกสาร งานสงจดหมาย ณ
 ที่ทําการไปรษณียสงขลา

  0110/2563   
 31/01/2563

4
จางเหมาดานเอกสาร
และงานบริการของฝาย
บริหารงานทั่วไป

10,000.- 9,700.- จาง
นางสาวธาริณี  นิลเต็ม 
เดือนละ 9,700.-

นางสาวธาริณี  เต็ม
นิลเดือนละ 9,700.-
 รวม 9,700.-

จางเหมาดานเอกสารและงาน
บริการของฝายบริหารงานทั่วไป

  0111/2563   
 31/01/2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…กุมภาพันธ...พ.ศ……2563…….

ชื่อหนวยงาน......ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงสงขลา.................

วันที.่............ เดือน........................... พ.ศ...................



5
จางเหมาซอมบํารุง และ
ดูแลระบบคอมพิวเตอร

10,100.- 10,000.- จาง
นายฤทธิชัย  คงเต็ม 
เดือนละ 10,000.-

นายฤทธิชัย  คงเต็ม 
เดือนละ 10,000.- 
รวม 10,000.-

เพื่อปฏิบัติงานซอมบํารุง และดูแล
ระบบคอมพิวเตอรของศูนยฯ

  0112/2563   
 31/01/2563

6

จางเหมาดูแลรักษา
ความปลอดภัยและดูแล
ทรัพยสินของทาง
ราชการรวมทั้งรดน้ํา
ตนไมรอบอาคาร

9,000.- 8,800.- จาง
นายสามารถ  จันเจริญ
 เดือนละ 8,500.-

นายสามารถ  จัน
เจริญเดือนละ 
8,500.- รวม
8,500.-

จางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
และดูแลทรัพยสินของทางราชการ  
            รวมทั้งรดน้ําตนไมรอบ
อาคาร

  0113/2563   
 31/01/2563

7
จางเหมาขับรถยนต
หนวยงานราชการ

10,100.- 10,000.- จาง
นายอภิรักษ พัฒโนทัย 
เดือนละ 10,000.-

นายอภิรักษ พัฒ
โนทัยเดือนละ 
10,000.- รวม 
10,000.-

เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนตหนวยงาน
ราชการ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
รถยนตหมายเลขทะเบียน นข 388
 สงขลา, พอ 8275 กทม., ศจ
1002 กทม., ฌษ 6395 กทม. 
และฮษ 1609 กทม. เพื่อขับ
รถยนตใหกับเจาหนาที่งานพัสดุและ
เจาหนาที่ของศูนยฯ

  0114/2563   
 31/01/2563

8
จางเหมาขับรถยนต
หนวยงานราชการ

10,100.- 10,000.- จาง
นายอํานวย ราชผล 
เดือนละ 10,000.-

นายอํานวย ราชผล
เดือนละ 10,000.- 
รวม 10,000.-

เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนตหนวยงาน
ราชการ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
รถยนตหมายเลขทะเบียน นข 388
 สงขลา, พอ 8275 กทม., ศจ
1002 กทม., ฌษ 6395 กทม. 
และฮษ 1609 กทม. เพื่อขับ
รถยนตใหกับเจาหนาที่งานพัสดุและ
เจาหนาที่ของศูนยฯ

  0115/2563   
 31/01/2563



9
จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตวน้ํา 
(Catch certificate)

20,000.- 15,500.- จาง
นางสาวธมลวรรณ ตัน
จะโข เดือนละ 
15,500.-

นางสาวธมลวรรณ 
ตันจะโขเดือนละ 
15,500.- รวม 
15,500.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ํา (Catch certificate) เปน
งานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่องและยัง
ไมแลวเสร็จเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ในการตอตานการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

  0206/2563   
 19/02/2563

10
จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตวน้ํา 
(Catch certificate)

20,000.- 15,500.- จาง
นางสาวปญญนันต 
ทองบัว เดือนละ 
15,500.-

นางสาวปญญนันต 
ทองบัวเดือนละ 
15,500.- รวม 
15,500.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ํา (Catch certificate) เปน
งานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่องและยัง
ไมแลวเสร็จเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ในการตอตานการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

  0207/2563   
 19/02/2563



11
จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตวน้ํา 
(Catch certificate)

20,000.- 15,500.- จาง
นางสาวพรเพ็ญ อุทัย
มณี เดือนละ 
15,500.-

นางสาวพรเพ็ญ อุทัย
มณีเดือนละ 
15,500.- รวม 
15,500.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ํา (Catch certificate) เปน
งานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่องและยัง
ไมแลวเสร็จเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ในการตอตานการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

  0208/2563     
   19/02/2563

12
จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตวน้ํา 
(Catch certificate)

20,000.- 15,500.- จาง
นางสาวพักตรพิมล บุญ
เพ็ญ เดือนละ 
15,500.-

นางสาวพักตรพิมล 
บุญเพ็ญเดือนละ 
15,500.- รวม 
62,000.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ํา (Catch certificate) เปน
งานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่องและยัง
ไมแลวเสร็จเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ในการตอตานการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

  0209/2563   
 19/02/2563



13
จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตวน้ํา 
(Catch certificate)

20,000.- 15,500.- จาง
นางสาวรอซีนะ อับดล 
เดือนละ 15,500.-

นางสาวรอซีนะ อับ
ดลเดือนละ 
15,500.- รวม 
15,500.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ํา (Catch certificate) เปน
งานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่องและยัง
ไมแลวเสร็จเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ในการตอตานการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

  0210/2563   
 19/02/2563

14
จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตวน้ํา 
(Catch certificate)

20,000.- 15,500.- จาง
นางสาวสิเรียม นุงอา
หลี เดือนละ 15,500.-

นางสาวสิเรียม นุงอา
หลี เดือนละ 
15,500.- รวม 
15,500.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ํา (Catch certificate) เปน
งานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่องและยัง
ไมแลวเสร็จเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ในการตอตานการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

  0211/2563   
 19/02/2563



15
จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตวน้ํา 
(Catch certificate)

20,000.- 15,500.- จาง
นางอรวรณ  คงยะฤทธิ์
เดือนละ 15,500.-

นางอรวรณ  คงยะ
ฤทธิ์เดือนละ 
15,500.- รวม 
15,500.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ํา (Catch certificate) เปน
งานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่องและยัง
ไมแลวเสร็จเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ในการตอตานการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

 0212/2563   
19/02/2563

16

จางเหมาการตรวจสอบ
ระบบ Traceability 
ดานการตรวจสอบ
ปริมาณ                     
   

20,000.- 15,500.- จาง
นางสาวนลิน  ทอง
สันตติ์ เดือนละ 
15,500.-

นางสาวนลิน  ทอง
สันตติ์เดือนละ 
15,500.- รวม 
15,500.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ํา (Catch certificate) เปน
งานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่องและยัง
ไมแลวเสร็จเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ในการตอตานการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

  0213/2563   
 19/02/2563



17

จางเหมาการตรวจสอบ
ระบบ Traceability 
ดานการตรวจสอบ
ปริมาณ                     
   

20,000.- 15,500.- จาง
นางสาวน้ําทิพย สิงห
เทพ เดือนละ 
15,500.-

นางสาวน้ําทิพย สิงห
เทพเดือนละ 
15,500.- รวม 
15,500.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ํา (Catch certificate) เปน
งานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่องและยัง
ไมแลวเสร็จเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ในการตอตานการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

  0214/2563   
 19/02/2563

18

จางเหมาการตรวจสอบ
ระบบ Traceability 
ดานการตรวจสอบ
ปริมาณ                     
   

20,000.- 15,500.- จาง
นางสาวศศิธร พวงแกว
 เดือนละ 15,500.-

นางสาวศศิธร พวง
แกวเดือนละ 
15,500.- รวม 
15,500.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ํา (Catch certificate) เปน
งานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่องและยัง
ไมแลวเสร็จเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ในการตอตานการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

  0215/2563   
 19/02/2563



19

จางเหมาการตรวจสอบ
ระบบ Traceability 
ดานการตรวจสอบ
ปริมาณ                     
   

20,000.- 15,500.- จาง
นางสาวชนิดา กําระ
ทอง เดือนละ 
15,500.-

นางสาวชนิดา กําระ
ทองเดือนละ 
15,500.- รวม 
15,500.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ํา (Catch certificate) เปน
งานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่องและยัง
ไมแลวเสร็จเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ในการตอตานการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

  0216/2563   
 19/02/2563

20
จางเหมาตรวจสอบ
ยอนกลับการตรวจรับ
ปลาทูนา ณ หองเย็น

20,000.- 15,500.- จาง
นายซัยฟุลเลาะห  
สะแต เดือนละ 
15,500.-

นายซัยฟุลเลาะห  
สะแตเดือนละ 
15,500.- รวม 
15,500.-

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ํา (Catch certificate) เปน
งานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่องและยัง
ไมแลวเสร็จเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ในการตอตานการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

 0217/2563   
19/02/2563



21
จางเหมาตรวจสอบ
ยอนกลับการตรวจรับ
ปลาทูนา ณ หองเย็น

20,000.- 15,500.- จาง
นายสราวธุ  ศรีเพชร
เดือนละ 15,500.-

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

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ํา (Catch certificate) เปน
งานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่องและยัง
ไมแลวเสร็จเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ในการตอตานการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

  0218/2563   
 19/02/2563

22
จางเหมาตรวจสอบ
ยอนกลับการตรวจรับ
ปลาทูนา ณ หองเย็น

20,000.- 15,500.- จาง
นายสุประสันน คงอ่ํา
เดือนละ 15,500.-

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

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ํา (Catch certificate) เปน
งานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่องและยัง
ไมแลวเสร็จเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ในการตอตานการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

  0219/2563   
 19/02/2563



23
จางเหมาตรวจสอบ
ยอนกลับการตรวจรับ
ปลาทูนา ณ หองเย็น

20,000.- 15,500.- จาง
นายอนันต นิยมเดชา
เดือนละ 15,500.-

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

เนื่องจากงานออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ํา (Catch certificate) เปน
งานที่ตองทําเรงดวนตอเนื่องและยัง
ไมแลวเสร็จเพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ในการตอตานการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือ 
IUU (illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing)

  0220/2563   
 19/02/2563

24

จางเหมาการออก
ใบรับรองการแปรรูป
สัตวน้ํา (Processing 
Statement)  

20,000.- 15,500.- จาง
นางสาวนันทนภัส 
ฤกษพิบูลย เดือนละ 
15,500.-

นางสาวนันทนภัส 
ฤกษพิบูลย เดือนละ
 15,500.- รวม 
15,500.-

จางเหมาการออกใบรับรองการแปร
รูปสัตวน้ํา (Processing 
Statement)  

  0221/2563   
 19/02/2563

25

จางเหมาการออก
ใบรับรองการแปรรูป
สัตวน้ํา (Processing 
Statement)  

20,000.- 15,500.- จาง
นายรณชัย เหมสนิท
เดือนละ 15,500.-

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

จางเหมาการออกใบรับรองการแปร
รูปสัตวน้ํา (Processing 
Statement)  

 0222/2563   
19/02/2563

26

จางเหมาการตรวจ
สุขอนามัยสถาน
ประกอบการและ
ตรวจสอบยอนกลับวัตถุ  
 ดิบสัตวน้ําที่ขึ้นทา 

20,000.- 15,500.- จาง
นายจิระพงศ ขุนไพชิต 
เดือนละ 15,500.-

นายจิระพงศ ขุนไพ
ชิตเดือนละ 
15,500.- รวม 
15,500.-

จางเหมาการตรวจสุขอนามัยสถาน
ประกอบการและตรวจสอบ
ยอนกลับวัตถุ   ดิบสัตวน้ําที่ขึ้นทา 

 0223/2563   
19/02/2563



27

จางเหมาการตรวจ
สุขอนามัยสถาน
ประกอบการและ
ตรวจสอบยอนกลับวัตถุ  
 ดิบสัตวน้ําที่ขึ้นทา 

20,000.- 15,500.- จาง
นายธานัท  วัฒนวรกิต 
เดือนละ 15,500.-

นายธานัท  วัฒนวร
กิต เดือนละ 
15,500.- รวม 
15,500.-

จางเหมาการตรวจสุขอนามัยสถาน
ประกอบการและตรวจสอบ
ยอนกลับวัตถุ   ดิบสัตวน้ําที่ขึ้นทา 

  0224/2563   
 19/02/2563

28 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 100,000.- 16,702.75 ซื้อ
บริษัท เซาทเธิรนโลจิ
สติกส(2009)

บริษัท เซาทเธิรนโลจิ
สติกส(2009) รวม
ยอด16,702.75

เพื่อใชสําหรับเติมรถยนตหนวยงาน
ราชการ ซึ่งมีภารกิจตองใชรถยนต
สวนกลาง เพื่อติดตอประสานงาน
กับหนวยงานราชการการอื่น เพื่อ
งานการออกพื้นที่สําหรับการตรวจ
ประเมินสุขลักษณะของโรงงาน

ฝบพ.1620      
    13/11/64

29 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 6,377.20 6,377.20 ซื้อ
บริษัท ลินเด ประเทศ
ไทย (มหาชน)

บริษัท ลินเด ประเทศ
ไทย (มหาชน) รวม
ยอด6,377.20

ใชสําหรับงานวิเคราะหโลหะหนัก 
(Cd,Hg,pb) Antibiotic และ 
Sulphurdioxode หมด เพื่อ
ทดแทนของเดิมที่หมดไป

ฝบพ./1719     
    6/12/63

30 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 9,000.00 8,881.00 ซื้อ หจก.แอล บี ซายน
หจก.แอล บี ซายน 
รวมยอด 8,881.00

ใชสําหรับอานคาความเขมขนของ
โอโซนในน้ํา ในงานวิจัยเรื่องผลการ
ฆาเชื้อตอปริมาณเชื้อจุลินทรียใน
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง

ฝบพ.110        
    29/1/63

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,000.00 5,000.00 ซื้อ
หางหุนสวนจํากัด ปริ
นทร การคา

หางหุนสวนจํากัด 
ปรินทร การคา  รวม
ยอด 5,000.00

เนื่องจากศูนย มีการจัดฝกอบรม จึง
มีความจําเปนตองขออนุมัติจัดซื้อ
วัสดุสํานักงาน

ฝบพ.187 
28/2/63
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