
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสอรำคำและรำคำ

ท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ 
ท่าเทียบเรือ จ้านวน 2 งวด

30,000.00 บาท 30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางสาวรวิภา ไพบูลย์   
ราคา 30,000.00 บาท

    นางสาวรวิภา ไพบูลย์   
ราคา 30,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.001/2562       
 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2561

2 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ 
ท่าเทียบเรือ จ้านวน 2 งวด

30,000.00 บาท 30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางสาวมนสิชา มีมณี    
ราคา 30,000.00 บาท

    นางสาวมนสิชา มีมณี    
ราคา 30,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.002/2562       
 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2561

3 จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด
 จ้านวน 2 งวด

14,000.00 บาท 14,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางชาดา สวัสดิไชย  
ราคา 14,000.00 บาท

    นางชาดา สวัสดิไชย  ราคา
 14,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.003/2562       
 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2561

สรุปผลข้อมูลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561

ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออก เรือประมงประแสร์



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสอรำคำและรำคำ

ท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 "ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง"

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออก เรือประมงประแสร์



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสอรำคำและรำคำ

ท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ 
ท่าเทียบเรือ จ้านวน 2 งวด

30,000.00 บาท 30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางสาวรวิภา ไพบูลย์   
ราคา 30,000.00 บาท

    นางสาวรวิภา ไพบูลย์   
ราคา 30,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.004/2562       
 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2561

2 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ 
ท่าเทียบเรือ จ้านวน 2 งวด

30,000.00 บาท 30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางสาวมนสิชา มีมณี    
ราคา 30,000.00 บาท

    นางสาวมนสิชา มีมณี    
ราคา 30,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.005/2562       
 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2561

3 จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด
 จ้านวน 2 งวด

14,000.00 บาท 14,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางชาดา สวัสดิไชย  
ราคา 14,000.00 บาท

    นางชาดา สวัสดิไชย  ราคา
 14,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.006/2562       
 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2561

สรุปผลข้อมูลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2561

ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออก เรือประมงประแสร์



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสอรำคำและรำคำ

ท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 "ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง"

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562
ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออก เรือประมงประแสร์



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสอรำคำและรำคำ

ท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ 
ท่าเทียบเรือ จ้านวน 2 งวด

30,000.00 บาท 30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางสาวรวิภา ไพบูลย์   
ราคา 30,000.00 บาท

    นางสาวรวิภา ไพบูลย์   
ราคา 30,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.007/2562      
ลงวันท่ี 31 มกราคม 2562

2 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ 
ท่าเทียบเรือ จ้านวน 2 งวด

30,000.00 บาท 30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางสาวมนสิชา มีมณี    
ราคา 30,000.00 บาท

    นางสาวมนสิชา มีมณี    
ราคา 30,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.008/2562      
ลงวันท่ี 31 มกราคม 2562

3 จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด
 จ้านวน 2 งวด

14,000.00 บาท 14,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางชาดา สวัสดิไชย  
ราคา 14,000.00 บาท

    นางชาดา สวัสดิไชย  ราคา
 14,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.009/2562      
ลงวันท่ี 31 มกราคม 2562

สรุปผลข้อมูลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562

ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออก เรือประมงประแสร์



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสอรำคำและรำคำ

ท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 "ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง"

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2562
ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออก เรือประมงประแสร์



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสอรำคำและรำคำ

ท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ 
ท่าเทียบเรือ จ้านวน 2 งวด

30,000.00 บาท 30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางสาวรวิภา ไพบูลย์   
ราคา 30,000.00 บาท

    นางสาวรวิภา ไพบูลย์   
ราคา 30,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.010/2562      
ลงวันท่ี 10 เมษายน 2562

2 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ 
ท่าเทียบเรือ จ้านวน 2 งวด

30,000.00 บาท 30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางสาวมนสิชา มีมณี    
ราคา 30,000.00 บาท

    นางสาวมนสิชา มีมณี    
ราคา 30,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.011/2562      
ลงวันท่ี 10 เมษายน 2562

3 จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด
 จ้านวน 1 งวด

7,000.00 บาท 7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางชาดา สวัสดิไชย  
ราคา 7,000.00 บาท

    นางชาดา สวัสดิไชย  ราคา
 7,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.012/2562      
ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562

สรุปผลข้อมูลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออก เรือประมงประแสร์



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสอรำคำและรำคำ

ท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด
 จ านวน 1 งวด

7,000.00 บาท 7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางชาดา สวัสดิไชย  
ราคา 7,000.00 บาท

    นางชาดา สวัสดิไชย  ราคา
 7,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.013/2562      
ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562

สรุปผลข้อมูลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออก เรือประมงประแสร์



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสอรำคำและรำคำ

ท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1         จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน        
จ ำนวน 1 รำยกำร

8,250.00 บำท 8,250 วิธีเฉพำะเจำะจง           ร้ำนมณีรัตน์         
 รำคำ 8,250.00 บำท

          ร้ำนมณีรัตน์          
รำคำ 8,250.00 บำท

     เสนอรำคำไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมำณไว้

      ศจร.ปส.014/2562      
ลงวันท่ี 25 มิถุนำยน 2562

สรุปผลข้อมูลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562

ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออก เรือประมงประแสร์



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสอรำคำและรำคำ

ท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ 
ท่าเทียบเรือ จ้านวน 3 งวด

45,000.00 บาท 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางสาวรวิภา ไพบูลย์   
ราคา 45,000.00 บาท

    นางสาวรวิภา ไพบูลย์   
ราคา 45,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.015/2562      
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

2 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ 
ท่าเทียบเรือ จ้านวน 3 งวด

45,000.00 บาท 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางสาวมนสิชา มีมณี    
ราคา 45,000.00 บาท

    นางสาวมนสิชา มีมณี    
ราคา 45,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.016/2562      
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

3 จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด
 จ้านวน 3 งวด

21,000.00 บาท 21,000 วิธีเฉพาะเจาะจง     นางชาดา สวัสดิไชย  
ราคา 21,000.00 บาท

    นางชาดา สวัสดิไชย  ราคา
 21,000.00 บาท

     เสนอราคาไม่เกิน      
วงเงินท่ีประมาณไว้

      ศจร.ปส.017/2562      
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

สรุปผลข้อมูลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2562

ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออก เรือประมงประแสร์



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสอรำคำและรำคำ

ท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 "ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง"

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออก เรือประมงประแสร์



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสอรำคำและรำคำ

ท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

2

สรุปผลข้อมูลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2562

ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออก เรือประมงประแสร์


