
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 50,000.- 4,710.00 ซื้อ
หจก.โอเอซิส
คอมพิวเตอร

หจก.โอเอซิส
คอมพิวเตอร รวม
ยอด 4,710.00

เพื่อใชสําหรับการประชุม
รูปแบบ VDO Conference 
ระหวางกองตรวจสอบคุณภาพ
สินคาประมงกับสูนยฯ จึงมี
ความจําเปนตองขออนุมัติจัดซื้อ
วัสดุคอมพิวเตอรดังกลาว

ฝบพ.549       
 20/04/63

2 ซอมแซมเครื่องพิมพ 3,000.- 2,500.00 จาง รานเอส อาร คอมเทค
รานเอส อาร คอม
เทค รวมยอด 
2,500.00

เนื่องจากชุดเฟองขับตลับหมึก
ของเครื่องพิมพชํารุด จึงมีความ
จําเปนตองดําเนินการซอมแซม
วัสดุดังกลาว

ฝบพ./1800 
27/12/63

3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 6,000.- 5,885.00 ซื้อ
บริษัท 
หองปฏิบัติการกลาง

บริษัท 
หองปฏิบัติการกลาง 
รวมยอด 5,885.00

เพื่อเปนการประกันคุณภาพ
การทดสอบของหองปฏิบัติการ 
และทดสอบความสามารถของ
บุคลากรตามแผนดําเนินงาน
ประจําป ISO/IEC 17025

ฝบพ./518   
10/04/63
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ชื่อหนวยงาน......ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงสงขลา.................

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



4

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 8,000.- 6,840.00 ซื้อ
อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ

อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ รวมยอด 
6,840.00

เพื่อทดสอบความสามารถใน
การตรวจวิเคราะหของ
เจาหนาที่หองปฏิบัติการในการ
ตรวจวิเคราะหเชื้อ

ฝบพ/366  
19/03/63

5
ซอมแซมเครื่องปรับ

อากษาศ
8,000.- 7,600.00 ซื้อ

ราน ท ธงชัยเซอรวิส
เซ็นเตอร

ราน ท ธงชัยเซอรวิส
เซ็นเตอร รวมยอด 

7,600.00

เนื่องจากแผงรังผึ้งคอยลรอน
เสื่อมสภาพผุกรอนทําใหเครื่อง
เกิดรอยรั่วหลายจุด สงผลใหไม
สามารถเก็บน้ํายาได

ฝบพ./557 
21/04/63

6 ซื้อวัสดุกอสราง 5,500.- 5,030.00 ซื้อ
บริษัท แสงเสียงหวน
 จํากัด

บริษัท แสงเสียงหวน
จํากัด รวมยอด 
5,030.00

ใชในการซอมเปลี่ยนกกน้ําอาง
ลางมือหนาหองวิเคราะหทาง
จุลชีววิทยา ซึ่งกอกน้ํามีสภาพ
ชํารุดไมสามารถเปดปดได

ฝบพ./553      
           

20/04/64

7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 35,000.- 33,705.00 ซื้อ
บริษัท เอสพีซี อารที
 จํากัด

บริษัท เอสพีซี อารที
 จํากัด รวมยอด 
33,705.00

เนื่องจากวัสดุดังกลาวมีไม
เพียงพอตอการใชงานวิเคราะห
ทงเคมี สําหรับทดสอบเชื้อ 
เนื่องจากของเดิมมีจํานวนไมพี
ยงพอตอการใชงาน

ฝบพ./543      
          

13/04/63

8 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 3,500.- 3,210.00 ซื้อ
บริษัท ศูนย
วิทยาศาสตรเบทาโกร

บริษัท ศูนย
วิทยาศาสตรเบทาโกร
 รวมยอด 3,210.00

เพื่อทดสอบความสามารถใน
การวิเคระหของเจาหนาที่
หองปฏิบัติการ ในการวิเคราะห
 E.coli ในตัวอยางน้ํา ให
เปนไปขอกําหนดของระบบ 
ISO/IEC 17025

ฝบพ./028      
    14/01/63



9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2,000.- 1,805.00 ซื้อ
บริษัท เซาทเธิรน
โลจิสติกส(2009)

บริษัท เซาทเธิรนโลจิ
สติกส(2009) รวม
ยอด 1,805.00

เนื่องจากน้ํามันดีเซลที่ใชเติม
เครื่องกําเนิดไฟฟาดังกลาว 
น้ํามันใกลหมดเหลือประมาณ 
20 ลิตร จึงจําเปนตองจัดซื้อ
น้ํามันเชื่อเพลิงสําหรับใสเครื่อง
กําเนิดไฟฟาดังกลาว

ฝบพ./603      
     01/05/63

10 ซอมบํารุงรักษา 600.- 500.00 จาง รานเอส อาร คอมเทค
รานเอส อาร คอม

เทค รวมยอด 
500.00

จึงมีความจําเปนดําเนินการ
ซอมแซมวัสดุดังกลาว เพื่อใหใช
งานไดตามปกติและการรักษา
ทรัพยทางราชการใหมีสภาพ
สมบูรณ

ฝบพ./614      
    05/05/63

11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 15,000.- 6,158.92 ซื้อ หจก.แอล บี ซายน
หจก.แอล บี ซายน 
รวมยอด 6,158.92

เพื่อใชในการเตรียมอาหารเลี้ยง
เชื้อ เนื่องจากของเดิมมีจํานวน
ไมเพียงพอตอการใชงาน เพื่อ
ไมใหเกิดความเสียหายในงาน
ราชการ

ฝบพ.524   
14/04/63

12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 14,000.- 1,284.00 ซื้อ หจก.แอล บี ซายน
หจก.แอล บี ซายน 
รวมยอด 1,284.00

เพื่อใชสําหรับเตรียมสารฆาเชื้อ
ในงานวิจัยเรื่องผลของการฆา
เชื้อตอปริมาณเชื้อจุลินทรียใน
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง

ฝบพ.625   
07/05/64

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3,000.- 1,890.00 ซื้อ
รานโอหม
อิเลคทรอนิคส

รานโอหม
อิเลคทรอนิคส รวม
ยอด 1,890.00

เพื่อใชสําหรับใสทดแทน
แบตเตอรี่ลูกเกาที่เสื้อมสภาพ
จากการใชงานเครื่องสํารวจไฟ

ฝบพ./643 
13/05/63

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 85,000.- 50,995.13 ซื้อ หจก. เจ พี เคมีภัณฑ
หจก. เจ พี เคมีภัณฑ

 รวมยอด 
50,995.13

ทดสอบฮีตามีน ทดสอบ
ซัลเฟอรไดออกไซด ทดสอบโล

หําหนัก
ฝบพ.617       
    05/05/63



15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 100,000.- 2,119.50 ซื้อ
บริษัท เซาทเธิรน
โลจิสติกส(2009)

บริษัท เซาทเธิรนโลจิ
สติกส(2009) รวม
ยอด2,119.50

เพื่อใชสําหรับเติมรถยนต
หนวยงานราชการ ซึ่งมีภารกิจ
ตองใชรถยนตสวนกลาง เพื่อ
ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานราชการการอื่น เพื่อ
งานการออกพื้นที่สําหรับการ
ตรวจประเมินสุขลักษณะของ
โรงงาน

ฝบพ.1620     
  13 /11/63
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