
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อ

หรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

1
จางเหมาดานเอกสาร
และงานบริการของ
ฝายบริหารงานทั่วไป

30,000.- 29,100.- จาง
นางสาวคณภรณ รอดบุญ
มี เดือนละ 9,700.-

นางสาวคณภรณ รอด
บุญมี เดือนละ 
9,700.- รวม 
29,100.-

จางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน
เอกสารดานพัสดุ

 0303/2563   
11/03/2563

2
จางเหมาลางเครื่อง
แกว และทําความ
สะอาดหองปฏิบัติการ

25,000.- 24,000.- จาง
นางแกนใจ  ลิสะนิ  
เดือนละ 8000.-

นางแกนใจ  ลิสะนิ  
เดือนละ 8000.-  
รวม24,000.-

เพื่อปฏิบัติงานลางเครื่องแกว และ
ทําความสะอาดหองปฏิบัติการ 
เนื่องจากศูนยฯ มีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานลางเครื่องแกว และทํา
ความสะอาดหองปฏิบัติการไม
เพียงพอ

  0304/2563   
11/03/2563

3

สะอาดอาคาร 
สถานที่ อาคาร
สํานักงาน งานถาย
เอกสาร งานสง
จดหมาย

25,000.- 24,000.- จาง
นางฉลวย  แกนกระจาง  
เดือนละ 8000.-

นางฉลวย  แกน
กระจาง เดือนละ 
8,000.- รวม 
24,000.-

เพื่อปฏิบัติงานทําความสะอาดอาคาร
 สถานที่ อาคารสํานักงาน งานถาย
เอกสาร งานสงจดหมาย ณ ที่ทําการ
ไปรษณียสงขลา

  0305/2563   
11/03/2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม...พ.ศ……2563…….

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

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



4
จางเหมาดานเอกสาร
และงานบริการของ
ฝายบริหารงานทั่วไป

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

นางสาวธาริณี  เต็มนิล
เดือนละ 9,700.- 
รวม 9,700.-

จางเหมาดานเอกสารและงานบริการ
ของฝายบริหารงานทั่วไป

  0306/2563   
11/03/2563

5
จางเหมาซอมบํารุง 
และดูแลระบบ
คอมพิวเตอร

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

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

เพื่อปฏิบัติงานซอมบํารุง และดูแล
ระบบคอมพิวเตอรของศูนยฯ

  0307/2563   
11/03/2563

6

จางเหมาดูแลรักษา
ความปลอดภัยและ
ดูแลทรัพยสินของ
ทางราชการรวมทั้ง
รดน้ําตนไมรอบอาคาร

26,000.- 25,500.- จาง
นายสามารถ  จันเจริญ 
เดือนละ 8,500.-

นายสามารถ  จันเจริญ
เดือนละ 8,500.- 
รวม25,500.-

จางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
และดูแลทรัพยสินของทางราชการ   
           รวมทั้งรดน้ําตนไมรอบ
อาคาร

  0308/2563   
11/03/2563

7
จางเหมาขับรถยนต
หนวยงานราชการ

30,100.- 30,000.- จาง
นายอภิรักษ พัฒโนทัย 
เดือนละ 10,000.-

นายอภิรักษ พัฒโนทัย
เดือนละ 10,000.- 
รวม 30,000.-

เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนตหนวยงาน
ราชการ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
รถยนตหมายเลขทะเบียน นข 388 
สงขลา, พอ 8275 กทม., ศจ1002
 กทม., ฌษ 6395 กทม. และฮษ 
1609 กทม. เพื่อขับรถยนตใหกับ
เจาหนาที่งานพัสดุและเจาหนาที่ของ
ศูนยฯ

  0309/2563   
11/03/2563



8
จางเหมาขับรถยนต
หนวยงานราชการ

30,100.- 30,000.- จาง
นายอํานวย ราชผล เดือน
ละ 10,000.-

นายอํานวย ราชผล
เดือนละ 10,000.- 
รวม 30,000.-

เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนตหนวยงาน
ราชการ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
รถยนตหมายเลขทะเบียน นข 388 
สงขลา, พอ 8275 กทม., ศจ1002
 กทม., ฌษ 6395 กทม. และฮษ 
1609 กทม. เพื่อขับรถยนตใหกับ
เจาหนาที่งานพัสดุและเจาหนาที่ของ
ศูนยฯ

  0310/2563   
11/03/2563

9

จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตว
น้ํา (Catch 
certificate)

20,000.- 45,000.- จาง
นางสาวธมลวรรณ ตันจะ
โข เดือนละ 15,000.-

นางสาวธมลวรรณ ตัน
จะโข เดือนละ 
15,000.- รวม 
45,000.-

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

  0311/2563   
11/03/2563



10

จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตว
น้ํา (Catch 
certificate)

20,000.- 45,000.- จาง
นางสาวปญญนันต ทอง
บัว เดือนละ 15,000.-

นางสาวปญญนันต 
ทองบัวเดือนละ 
15,000.- รวม 
45,000.-

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

  0312/2563   
11/03/2563

11

จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตว
น้ํา (Catch 
certificate)

20,000.- 45,000.- จาง
นางสาวพรเพ็ญ อุทัยมณี 
เดือนละ 15,000.-

นางสาวพรเพ็ญ อุทัย
มณีเดือนละ 
15,000.- รวม 
45,000.-

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

  0313/2563     
  11/03/2563



12

จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตว
น้ํา (Catch 
certificate)

20,000.- 45,000.- จาง
นางสาวพักตรพิมล บุญ
เพ็ญ เดือนละ 15,000.-

นางสาวพักตรพิมล 
บุญเพ็ญเดือนละ 
15,000.- รวม 
45,000.-

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

  0314/2563   
11/03/2563

13

จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตว
น้ํา (Catch 
certificate)

20,000.- 45,000.- จาง
นางสาวรอซีนะ อับดล 
เดือนละ 15,000.-

นางสาวรอซีนะ อับดล
เดือนละ 15,000.- 
รวม45,000.-

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

  0315/2563   
11/03/2563



14

จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตว
น้ํา (Catch 
certificate)

20,000.- 45,000.- จาง
นางสาวสิเรียม นุงอาหลี 
เดือนละ 15,000.-

นางสาวสิเรียม นุงอา
หลี เดือนละ 
15,000.-รวม 
45,000.-

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

  0316/2563   
11/03/2563

15

จางเหมาการออก
ใบรับรองการจับสัตว
น้ํา (Catch 
certificate)

20,000.- 45,000.- จาง
นางอรวรณ  คงยะฤทธิ์
เดือนละ 15,000.-

นางอรวรณ  คงยะ
ฤทธิ์เดือนละ 
15,000.- รวม 
45,000.-

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

 0317/2563   
11/03/2563



16

จางเหมาการ
ตรวจสอบระบบ 
Traceability ดาน
การตรวจสอบ
ปริมาณ                
     
   

20,000.- 45,000.- จาง
นางสาวนลิน  ทองสันตติ์ 
เดือนละ 15,000.-

นางสาวนลิน  ทอง
สันตติ์เดือนละ 
15,000.- รวม
45,000.-

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

  0318/2563   
11/03/2563

17

จางเหมาการ
ตรวจสอบระบบ 
Traceability ดาน
การตรวจสอบ
ปริมาณ                
     
   

20,000.- 45,000.- จาง
นางสาวน้ําทิพย สิงหเทพ 
เดือนละ 15,000.-

นางสาวน้ําทิพย สิงห
เทพเดือนละ 
15,000.- รวม
45,000.-

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

  0319/2563   
11/03/2563



18

จางเหมาการ
ตรวจสอบระบบ 
Traceability ดาน
การตรวจสอบ
ปริมาณ                
     
   

20,000.- 45,000.- จาง
นางสาวศศิธร พวงแกว 
เดือนละ 15,000.-

นางสาวศศิธร พวงแกว
เดือนละ 15,000.- 
รวม45,000.-

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

  0320/2563   
11/03/2563

19

จางเหมาการ
ตรวจสอบระบบ 
Traceability ดาน
การตรวจสอบ
ปริมาณ                
     
   

20,000.- 45,000.- จาง
นางสาวชนิดา กําระทอง 
เดือนละ 15,000.-

นางสาวชนิดา กําระ
ทองเดือนละ 
15,000.- รวม
45,000.-

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

  0321/2563   
11/03/2563



20

จางเหมาตรวจสอบ
ยอนกลับการตรวจ
รับปลาทูนา ณ หอง
เย็น

20,000.- 45,000.- จาง
นายซัยฟุลเลาะห  สะแต 
เดือนละ 15,000.-

นายซัยฟุลเลาะห  
สะแตเดือนละ 
15,000.- รวม 
15,500.-

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

 0322/2563   
11/03/2563

21

จางเหมาตรวจสอบ
ยอนกลับการตรวจ
รับปลาทูนา ณ หอง
เย็น

20,000.- 45,000.- จาง
นายสราวธุ  ศรีเพชร
เดือนละ 15,000.-

นายสราวธุ  ศรีเพชร 
เดือนละ 15,000.- 
รวม45,000.-

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

  0323/2563   
11/03/2563



22

จางเหมาตรวจสอบ
ยอนกลับการตรวจ
รับปลาทูนา ณ หอง
เย็น

20,000.- 45,000.- จาง
นายสุประสันน คงอ่ํา
เดือนละ 15,000.-

นายสุประสันน คงอ่ํา  
 เดือนละ 15,000.-
รวม 45,000.-

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

  0324/2563   
11/03/2563

23

จางเหมาตรวจสอบ
ยอนกลับการตรวจ
รับปลาทูนา ณ หอง
เย็น

20,000.- 45,000.- จาง
นายอนันต นิยมเดชา
เดือนละ 15,000.-

นายอนันต นิยมเดชา  
 เดือนละ 15,000.- 
รวม45,000.-

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

  0325/2563   
11/03/2563

24

จางเหมาการออก
ใบรับรองการแปรรูป
สัตวน้ํา (Processing
 Statement)  

20,000.- 45,000.- จาง
นางสาวนันทนภัส ฤกษ
พิบูลย เดือนละ 15,000.-

นางสาวนันทนภัส 
ฤกษพิบูลย เดือนละ 
15,000.- รวม 
15,500.-

จางเหมาการออกใบรับรองการแปร
รูปสัตวน้ํา (Processing 
Statement)  

  0326/2563   
11/03/2563



25

จางเหมาการออก
ใบรับรองการแปรรูป
สัตวน้ํา (Processing
 Statement)  

20,000.- 45,000.- จาง
นายรณชัย เหมสนิท
เดือนละ 15,000.-

นายรณชัย เหมสนิท   
เดือนละ 15,000.- 
รวม 45,000.-

จางเหมาการออกใบรับรองการแปร
รูปสัตวน้ํา (Processing 
Statement)  

 0327/2563   
11/03/2563

26

จางเหมาการตรวจ
สุขอนามัยสถาน
ประกอบการและ
ตรวจสอบยอนกลับ
วัตถุ   ดิบสัตวน้ําที่
ขึ้นทา 

20,000.- 45,000.- จาง
นายจิระพงศ ขุนไพชิต 
เดือนละ 15,000.-

นายจิระพงศ ขุนไพชิต
เดือนละ 15,000.- 
รวม45,000.-

จางเหมาการตรวจสุขอนามัยสถาน
ประกอบการและตรวจสอบยอนกลับ
วัตถุ   ดิบสัตวน้ําที่ขึ้นทา 

 0328/2563   
11/03/2563

27

จางเหมาการตรวจ
สุขอนามัยสถาน
ประกอบการและ
ตรวจสอบยอนกลับ
วัตถุ   ดิบสัตวน้ําที่
ขึ้นทา 

20,000.- 45,000.- จาง
นายธานัท  วัฒนวรกิต 
เดือนละ 15,000.-

นายธานัท  วัฒนวรกิต
 เดือนละ 15,000.- 
รวม45,000.-

จางเหมาการตรวจสุขอนามัยสถาน
ประกอบการและตรวจสอบยอนกลับ
วัตถุ   ดิบสัตวน้ําที่ขึ้นทา 

  0329/2563   
11/03/2563

28
คาซอมแซมและ
บํารุงรักษา

2,300.- 2,300.- จาง รานเกษมคอมพิวเตอร
รานเกษมคอมพิวเตอร
     รวมยอด 2,300.-

เนื่องจากระบบกลองวงจรปด 
ดังกลาว อุปกรณเสื่อมสภาพทําใหไม
สามารถรับสงสัญญาภาพได

ฝบพ./1794     
     26/12/62

29 สอบเทียบเครื่องมือ 9,000.- 5,879.65 จาง
บริษัท เซาทเทิรน คาลิ
เบรชั่น

บริษัท เซาทเทิรน คาลิ
เบรชั่น รวมยอด
5,879.65

เนื่องจากครบกําหนดสอบเทียบตาม
แผนการสอบเทียบเครื่องตาม
แผนการสอบเทียบเครื่องมือประจําป
 2563 ของระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการ ISO/IEC 17020

ฝบพ./178       
    6/02/63



30 สอบเทียบเครื่องมือ 220,000.- 219,029.00 จาง
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิ
เอส จํากัด

บริษัท สิทธิพรแอสโซ
ซิเอส จํากัด รวมยอด
219,029.00

เนื่องจาก ถึงเวลากําหนดระยะเวลา
การบํารุงรักษาและสอบเทียบ
ประจําปตามแผนการดําเนินงาน 
ISO/IEC 17025 กําหนดใหมีการ
บํารุงรักษาพรอมสอบเทียบ 2 ป

ฝบพ./1540     
     10/10/62

31 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 20,000.- 19,260.00 ซื้อ
บริษัท ธนบุรี เอทานอล 
จํากัด

บริษัท ธนบุรี เอ
ทานอล จํากัด รวม
ยอด 19,260.00

เนื่องจากตองใชวัสดุดังกลาวใน
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ
ของเดิมมีจํานวนไมเพียงพอตอการ
ใชงาน เพื่อไมใหเกิดความเสียหายใน
งานราชการ

ฝบพ./220       
    19/02/63

32 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 20,000.- 10,165.00 ซื้อ
หจก. เอ แอนด เอ รีเอ
เจนท

หจก. เอ แอนด เอ รีเอ
เจนท รวมยอด 
10,165.00

เนื่องจากของเดิมมีจํานวนไม
เพียงพอตอการใชงาน และเพื่อไมให
เกิดความเสียหายในงานราชการ

ฝบพ./1679     
     26/11/62

33 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 35,000.- 31,565.00 ซื้อ
บริษัท แสงวิทย ซายน 
จํากัด

บริษัท แสงวิทย ซายน
 จํากัด รวมยอด 
31,565.00

เพื่อทดสอบความสามารถในการ
ตรวจวิเคราะหของเจาหนาที่
หองปฏิบัติการ ในการตรวจวิเคราะห

ฝบพ.1744       
    16/12/62

34 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 20,000.- 738.30 ซื้อ
หจก. เอ แอนด เอ รีเอ
เจนท

หจก. เอ แอนด เอ รีเอ
เจนท รวมยอด 
738.30

เนื่องจากของเดิมมีจํานวนไม
เพียงพอตอการใชงาน และเพื่อไมให
เกิดความเสียหายในงานราชการ

ฝบพ./1679     
     26/11/62

29 สอบเทียบเครื่องมือ 13,000.- 11,770.00 จาง
บริษัท เซาทเทิรน คาลิ
เบรชั่น

บริษัท เซาทเทิรน คาลิ
เบรชั่น รวมยอด
11770.00

เนื่องจากครบกําหนดสอบเทียบตาม
แผนการสอบเทียบเครื่องตาม
แผนการสอบเทียบเครื่องมือประจําป
 2563 ของระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการ ISO/IEC 17020

ฝบพ./012       
   6/01/63



30 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 13,000.- 10,690.00 ซื้อ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ รวมยอด 
10,690.00

เนื่องจากครบกําหนดระยะเวลาการ
ทวนสอบความสามารถเจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่มีการดําเนินการ ครั้ง/ป

ฝบพ/041        
    17/01/63

31 สอบเทียบเครื่องมือ 60,000.- 5,350.00 จาง
บริษัท ไบโอ พลัส เมดิ
คอลจํากัด

บริษัท ไบโอ พลัส 
เมดิคอล จํากัด รวม
ยอด 5,350.00

เพื่อใหเครื่องมือสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
ขอกําหนดระบบคุณภาพ ISO/IEC

ฝบพ./1786     
     24/12/62

32 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 50,000.- 47,294.00 ซื้อ
บริษัท ไซแอนติฟค ซัพ
พลาย จํากัด

บริษัท ไซแอนติฟค 
ซัพพลาย จํากัด รวม
ยอด 47,294.00

เนื่องจากวัสดุตามรายการดังกลาวมี
ไมเพียงพอตอการใชงานวิเคราะห
ทางเคมี เพื่อใหไวใชงานและไมให
เกิดความเสียหายตอราชการ

ฝบพ./249       
    27/02/63

33 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 5,500.- 5,350.00 ซื้อ
บริษัท หองปฏิบัติการ
กลาง

บริษัท หองปฏิบัติการ
กลาง รวมยอด 
5,350.00

เนื่องจากครบกําหนดระยะเวลาการ
ทวนสอบความสามารถเจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่มีการดําเนินการ ครั้ง/ป

ฝบพ./173       
    5/02/63

33 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 6,000.- 5,885.00 ซื้อ
บริษัท หองปฏิบัติการ
กลาง

บริษัท หองปฏิบัติการ
กลาง รวมยอด 
5,885.00

เนื่องจากครบกําหนดระยะเวลาการ
ทวนสอบความสามารถเจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่มีการดําเนินการ ครั้ง/ป

ฝบพ./020       
    10/01/63

34 ซอมบํารุงรักษา 6,500.- 6,000.00 จาง รานเอส อาร คอมเทค
รานเอส อาร คอมเทค
 รวมยอด 6,000.-

จึงมีความจําเปนดําเนินการซอมแซม
วัสดุดังกลาว เพื่อใหใชงานได
ตามปกติและการรักษาทรัพยทาง
ราชการใหมีสภาพสมบูรณ

ฝบพ./209       
    18/02/63



35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 100,000.- 99,740.00 ซื้อ หจก.โอเอซิสคอมพิวเตอร
หจก.โอเอซิส
คอมพิวเตอร   รวม
ยอด 99,740.00

เนื่องจากวัสดุดังกลาวเปนวัสดุ
จําพวกใชแลวหมดไป จึงมีความ
จําเปนตองขออนุมัติจัดซื้อดังกลาว

ฝบพ./032       
    16/01/63

36 ซอมบํารุงรักษา 2,000.- 1,200.00 จาง รานเอส อาร คอมเทค
รานเอส อาร คอมเทค
 รวมยอด 1,200.00

เนื่องจากชุดเซนเซอรของพิมพ
เครื่องพิมพชํารุด จึงมีความ
จําเปนตองดําเนินการซอมแซมวัสดุ
ดังกลาว

ฝบพ./213       
   19/02/63
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