แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2558
กรมเจาทา
วงเงิน
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
1 ซื้อใบจักร ซอมทําเรือเจาทาสวนกลาง
89,024.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เอเอ็นที คอรปอเรชั่น
89,024.00 บาท
หางหุนสวนจํากัด ดีเจริญโชคพัฒนกิจ
105,930.00 บาท
2 ซื้อเสื้อชูชีพ จํานวน 20 ตัว (สผง)
7,490.00 ตกลงราคา ส.รุงโรจน
กลุมสถิติวิเคราะห
7,490.00 บาท
บริษัท ชอยส สมารท โซลูชั่น จํากัด
9,000.00 บาท
3 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 7 เครื่อง 89,950.00 ตกลงราคา บริษัท โซลาร วินด คอมมิวนิเคขั่น จํากัด
พรอมคาติดตั้ง
89,950.00 บาท

4

ซื้อกรองน้ํามันเชื้อเพลิง(ดีเซล)
สําหรับเรือยนตตรวจการณเจาทา 37

8,667.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เอเอ็นที คอรปอเรชั่น
8,667.00 บาท
หางหุนสวนจํากัด ดีเจริญโชคพัฒนกิจ
9,951.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

หางหุนสวนจํากัด เอเอ็นที คอรปอเรชั่น
89,024.00 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/21 11/03/2558

เสนอราคาต่ําสุด

ส.รุงโรจน
7,490.00 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/70 31/03/2558

เสนอราคาต่ําสุด

บริษัท โซลาร วินด คอมมิวนิเคขั่น จํากัด
89,950.00 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/71 16/03/2558

มีผูเสนอราคารายเดียว

หางหุนสวนจํากัด เอเอ็นที คอรปอเรชั่น
8,667.00 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/72 26/03/2558

เสนอราคาต่ําสุด

แบบ สขร.1

-2วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
24,396.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เอเอ็นที คอรปอเรชั่น
24,396.00 บาท
หางหุนสวนจํากัด ดีเจริญโชคพัฒนกิจ
25,680.00 บาท
95,060.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟศเมท จํากัด (มหาชน)
95,060.00 บาท

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

5

ซื้อกลองพลาสติกทึบแบบไมมีลอ สีน้ําเงิน

6

ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง

7

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต จํานวน 5 ลูก
รถยนตสวนกลาง

8

ซื้อวัสดุเพื่อใชซอมทําประตูกันขยะคานเรือ 30,527.10 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ประสิทธิ์นคร
30,527.10 บาท
ของกรมเจาทา จํานวน 12 รายการ
หางหุนสวนจํากัด เกษมภัณฑแมชชั่นเนอรรี่
33,629.75 บาท
ซื้อกระดาษพิมพแผนที่สําหรับใชกับเครื่อง 20,758.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด) จํากัด
20,758.00 บาท
HP Designjet 130 และ HP Designjet
8200 mfp
บริษัท รีโปรเท็ค จํากัด
22,684.00 บาท

9

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

หางหุนสวนจํากัด เอเอ็นที คอรปอเรชั่น
24,396.00 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/73 26/03/2558

เสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ออฟฟศเมท จํากัด (มหาชน)
95,060.00 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/77 23/03/2558

มีผูเสนอราคารายเดียว

15,247.50 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส หางหุนสวนจํากัด สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส มีผูเสนอราคารายเดียว
15,247.50 บาท
15,247.50 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/78 23/03/2558
หางหุนสวนจํากัด ประสิทธิ์นคร
30,527.10 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/79 30/03/2558

เสนอราคาต่ําสุด

บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด) จํากัด
20,758.00 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/80 31/03/2558

เสนอราคาต่ําสุด

แบบ สขร.1

-3วงเงิน
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
10 ซื้อกระดาษขาวถายแบบแปลนและผงหมึก 34,400.50 ตกลงราคา บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด) จํากัด
34,400.50 บาท
สําหรับเครื่องถายเอกสารแบบแปลน
ยี่หอ KIP รุน 2000
บริษัท บี โอเค เทรดดิ้ง จํากัด
54,570.00 บาท
11 ซื้อชุดลูกยางดึงกระดาษ
3,745.00 ตกลงราคา บริษัท คอนเซ็ปท โซลูชั่น จํากัด
3,745.00 บาท
สําหรับเครื่องสแกนนเนอร ยี่หอ Canon

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด) จํากัด
34,400.50 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/81 31/03/2558

เสนอราคาต่ําสุด

บริษัท คอนเซ็ปท โซลูชั่น จํากัด
3,745.00 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2558/1 03/03/2558

มีผูเสนอราคารายเดียว

12 ซื้อสายเครื่องสแกนเนอร HP Scanjet 559 1,861.80 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เอ็กเปอร โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด มีผูเสนอราคารายเดียว
1,861.80 บาท
1,861.80 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2558/1 09/03/2558
13 ซื้อเมาส จํานวน 12 อัน และคียบอรด 6 อั

4,551.78 ตกลงราคา บริษัท อีซี่ ออฟฟศ แอนด โปรดักส จํากัด
4,551.78 บาท
หางหุนสวนจํากัด จีโปรดักส
5,424.90 บาท

บริษัท อีซี่ ออฟฟศ แอนด โปรดักส จํากัด
4,551.78 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2558/7 27/03/2558

เสนอราคาต่ําสุด

แบบ สขร.1

-4สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2558
กรมเจาทา
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จางเหมาเปลี
ุ ่ยนสายเคเบิล Fiber Optic
PMIS

2

จางเหมาตัดเครื่องแบบคนประจําเรือ
จํานวน 68 ชุด

3

4

Designjet130
designjet8200mfp
ุ

ุ

(ทองเหลือง)
แผนที่หมุด GPS จํานวน 300 ตัว

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
16,317.50 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด หนุยนายเน็ต
16,317.50 บาท

63,580.00 ตกลงราคา รานพาเลซ
63,580.00 บาท
รานบีเอ็ม เทเลอร
85,680.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

หางหุนสวนจํากัด หนุยนายเน็ต
16,317.50 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/44 06/03/2558

มีผูเสนอราคารายเดียว

รานพาเลซ
63,580.00 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/47 30/03/2558

ผูเสนอราคาต่ําสุด

19,046.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัดบริษัท เอ็กเปอร โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด
19,046.00 บาท
19,046.00 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/48 25/03/2558

มีผูเสนอราคารายเดียว

97,905.00 ตกลงราคา บริษัท เค.ซัพพลาย เซน จํากัด
97,905.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

บริษัท เค.ซัพพลาย เซน จํากัด
97,905.00 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/49 03/03/2558

แบบ สขร.1

-5ลําดับที่
5

งานจัดซื้อจัดจาง
กิโลเมตร
โยตา

คอมมิวเตอร ทะเบียน ฮพ-6813
6

จางเหมาจัดพิมพแบบพิมพ คร.3 ป
ทะเบียนประวัติคนประจําเรือประมง

7

วงเงิน
ผูไดรับการคัดเลือกและ
งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
(ราคากลาง)
10,496.15 ตกลงราคา บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํากัด สาขาเชียงกง บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํากัด สาขาเชียงกง
10,496.15 บาท
10,496.15 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/53 12/03/2558

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
มีผูเสนอราคารายเดียว

รานโสภณการพิมพ
10,700.00 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/54 03/03/2558

ผูเสนอราคาต่ําสุด

จางซอมเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH
รุน Aficio MP C3000

10,700.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ
10,700.00 บาท
รานวัฒนาการพิมพ
13,375.00 บาท
57,110.15 ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
57,110.18 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
57,110.18 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/55 10/03/2558

มีผูเสนอราคารายเดียว

8

จางซอมเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH
รุน AFICIO MP3391

27,914.16 ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
27,914.16 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
27,914.16 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/56 26/03/2558

มีผูเสนอราคารายเดียว

9

รายการ
ของสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ

หางหุนสวนจํากัด ศรีบุญตรายาง
2,129.30 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ 3/2558/6 02/03/2558

มีผูเสนอราคารายเดียว

2,129.30 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ศรีบุญตรายาง
2,129.30 บาท

แบบ สขร.1

-6ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

10 รายการ
ของสํานักเลขานุการกรม

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
4,622.40 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ศรีบุญตรายาง
4,622.40 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
หางหุนสวนจํากัด ศรีบุญตรายาง
4,622.40 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ 8/2558/3 02/03/2558

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
มีผูเสนอราคารายเดียว

11 จางเหมาจัดทําตรายาง จํานวน 8 รายการ
ของสํานักสงเสริมการขนสงทางน้ํา
และการพาณิชยนาวี

1,294.70 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ศรีบุญตรายาง
1,294.70 บาท

หางหุนสวนจํากัด ศรีบุญตรายาง
มีผูเสนอราคารายเดียว
1,294.70 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ 11/2558/2 03/03/2558

12 จางเหมาซอมทําเครื่องปรับอากาศ
ยี่หอ AEROMASTER จํานวน 1 รายการ

4,450.00 ตกลงราคา นายคมสันต รมลําดวน
4,450.00 บาท

นายคมสันต รมลําดวน
4,450.00 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ 8/2558/4 03/03/2558

13 รายการ
ของ สปว.

2,771.30 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ศรีบุญตรายาง
2,771.30 บาท

หางหุนสวนจํากัด ศรีบุญตรายาง
มีผูเสนอราคารายเดียว
2,771.30 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ 7/2558/26 23/03/2558

14 จางเหมาซอมเครื่อง Printer HP Laser jet
1160

3,274.20 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัดบริษัท เอ็กเปอร โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด มีผูเสนอราคารายเดียว
3,274.20 บาท
3,274.20 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ 12/2558/2 09/03/2558

มีผูเสนอราคารายเดียว

-7ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

15 จางเหมาซอมเครื่อง Printer HP Laser jet
1022
16 จางเหมาทําตรายาง จํานวน 38 รายการ
กองคลัง
17 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ปฏิบัติงานที่สํานักนํารอง
18 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ปฏิบัติงานที่สํานักนํารอง
19 ทา

20 น้ํายาแอร
ุ
4

วงเงิน
ผูไดรับการคัดเลือกและ
งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
(ราคากลาง)
1,926.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัดบริษัท เอ็กเปอร โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด
1,926.00 บาท
1,926.00 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ 3/2558/8 09/03/2558
4,365.60 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ศรีบุญตรายาง
หางหุนสวนจํากัด ศรีบุญตรายาง
4,365.60 บาท
4,365.60 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ 5/2558/8 23/03/2558
39,300.00 ตกลงราคา นางสาวพิมพฟา แกวเกื้อมิตร
นางสาวพิมพฟา แกวเกื้อมิตร
39,300.00 บาท
39,300.00 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ 1/2558/10 16/03/2558
39,300.00 ตกลงราคา นางสาวสุวรรณา ครุฑแฉง
นางสาวสุวรรณา ครุฑแฉง
39,300.00 บาท
39,300.00 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ 1/2558/11 16/03/2558
48,000.00 ตกลงราคา นายอําพล ภูออน
นายอําพล ภูออน
48,000.00 บาท
48,000.00 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ 5/2558/9 30/03/2558
2,000.00 ตกลงราคา นายคมสันต รมลําดวน
นายคมสันต รมลําดวน
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ 10/2558/40 30/03/2558

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
มีผูเสนอราคารายเดียว

มีผูเสนอราคารายเดียว

มีผูเสนอราคารายเดียว

มีผูเสนอราคารายเดียว

มีผูเสนอราคารายเดียว

มีผูเสนอราคารายเดียว

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2558
กรมเจาทา
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

งบประมาณ
(ราคากลาง)

เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

1

ซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 16,000 ลิตร

438,100.80 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
438,100.80 บาท

2

ซื้อน้ํามันเบนซิน 95 จํานวน 16,000 ลิตร

589,612.80 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
589,612.80 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
438,100.80 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/75 17/03/2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
589,612.80 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/76 13/03/2557

โดยสังเขป
มีกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรี
กําหนดใหซื้อหรือจาง
มีกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรี
กําหนดใหซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....มีนาคม 2558....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและบํารุงรักษารองน้ําชายฝงทะเล
รองน้ําสงขลา (รองนอก) จังหวัดสงขลา

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
36,000,000 e-Auction 1. บจก. บางกอก เดรดจิ้ง
(40,119,000)
เสนอราคา 35,800,000.- บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
1. บจก. บางกอก เดรดจิ้ง
วงเงิน 35,800,000.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว
(ปฏิบัติตามมติ ครม.
ที่ นร 0506/ว 185
ลว.30 ธ.ค.57)
ราคากลางตามมติ ครม.
(38,072,000.-)

2

ประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารสํานักงานและอาคาร
ชุดพักอาศัยรวม 10 หนวย พรอมสิ่งกอสรางประกอบ
สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 2 พระนครศรีอยุธยา

26,000,000 e-Auction 1. บจก.เว็ลธ มาสเตอร คอนสตรัคชั่น
(25,562,000)
เสนอราคา 25,400,000.- บาท

1. บจก.เว็ลธ มาสเตอร คอนสตรัคชั่น
วงเงิน 25,400,000.- บาท

ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว
(ปฏิบัติตามมติ ครม.
ที่ นร 0506/ว 185
ลว.30 ธ.ค.57)
ราคากลางตามมติ ครม.
(25,410,000.-)

3

ประกวดราคาจางเหมาซอมแซมปรับปรุงสิ่งกอสรางภายใน
กรมเจาทา

11,000,000 e-Auction 1. บจก.ไดนามิกส ซิสเต็ม แอนด โซลูชั่น
(11,000,000)
(ไทยแลนด)
เสนอราคา 10,980,000.-บาท

4

ประกวดราคาจางเหมากอสรางเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปาก
90,000,000 e-Auction 1. บจก.เค.พี.ซี เอนเตอรไพรส
รองน้ําเขาตะเกียบ ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน
(88,763,000)
เสนอราคา 88,660,000.- บาท
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. หจก.นราคอน
เสนอราคา 88,423,000.- บาท

1. บจก.ไดนามิกส ซิสเต็ม แอนด โซลูชั่น
(ไทยแลนด)
วงเงิน 10,980,000.-บาท
1. หจก.นราคอน
วงเงิน 88,423,000.- บาท

ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว
เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....มีนาคม 2558....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

5

ประกวดราคาซื้อทุนเครื่องหมายการเดิน พรอมอุปกรณ
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1.5 เมตร จํานวน 6 ชุด

6

ประกวดราคาซื้อทุนเครื่องหมายการเดิน พรอมอุปกรณ
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.10 เมตร จํานวน 6 ชุด

7

ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกแมน้ําโขง บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา
ถึงทาเทียบเรือเชียงแสนแหงที่ 2

8

ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและบํารุงรักษารองน้ําชายฝทะเล
รองน้ําทางเขากรุงเทพ รองที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
8,400,000 e-Auction 1. บจก.ลีดเดอร เจนเนอรัล เทคโนโลยี
(8,400,000)
อีควิปเมนท
เสนอราคา 8,355,000.- บาท
2. บจก.แซฟทรอล
เสนอราคา 8,390,000.- บาท
3. บจก.แอ็ดวานซ
เสนอราคา 8,374,000.- บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1. บจก.ลีดเดอร เจนเนอรัล เทคโนโลยี
อีควิปเมนท
วงเงิน 8,355,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

15,000,000 e-Auction 1. บจก.ลีดเดอร เจนเนอรัล เทคโนโลยี
(15,000,000)
อีควิปเมนท
เสนอราคา 14,925,000.- บาท
2. บจก.แซฟทรอล
เสนอราคา 14,965,000.- บาท
3. บจก.แอ็ดวานซ
เสนอราคา 14,942,000.- บาท

1. บจก.ลีดเดอร เจนเนอรัล เทคโนโลยี
อีควิปเมนท
วงเงิน 14,925,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

24,000,000 e-Auction 1. บจก.ส.บรรทัดไทย
25,950,000
เสนอราคา 25,800,000.- บาท

1. บจก.ส.บรรทัดไทย
วงเงิน 23,990,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

1. บจก.ซีเอชอีซี (ไทย)
วงเงิน 60,000,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

2. บจก.เว็ลธ เวิรคคิง มารีน
เสนอราคา 25,870,000.- บาท
3. หจก.เชียงรายทรายเพชร
เสนอราคา 25,900,000.-บาท
60,000,000 e-Auction 1. บจก.ซีเอชอีซี (ไทย)
(63,000,000)
เสนอราคา 60,400,000.- บาท
2. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 62,200,000.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....มีนาคม 2558....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
26,036,000 e-Auction 1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
(25,430,000)
เสนอราคา 25,375,050.- บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

9

ประกวดราคาจางเหมาปรับปรุงอาคารสถานีนํารอง
จังหวัดสมุทรปราการ

10

ประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารสํานักงานและอาคาร
ชุดพักอาศัยขนาด 10 หนวย พรอมสิ่งกอสรางประกอบสํานักงาน
เจาทาภูมิภาคสาขาสุพรรณ

27,000,000 e-Auction 1. หจก.กฤตชัย กอสรางและบัญชี
(27,000,000)
เสนอราคา 26,900,000.- บาท
2. บจก.อาร เอ็ม เอส เพาเวอร
เสนอราคา 26,950,000.- บาท
3. หจก.ศิวะนันตพานิช
เสนอราคา 26,950,000.- บาท

1. หจก.กฤตชัย กอสรางและบัญชี
วงเงิน 26,900,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

11

ประกวดราคาจางเหมากอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพังริมคลอง
บางกอกนอย บริเวณวัดปรางคหลวง ตําบลบางมวง
อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี

20,500,000 e-Auction 1. บจก.ปาลม คอน
20,435,000
เสนอราคา 20,313,500.- บาท

1. บจก.ปาลม คอน
วงเงิน 20,084,200.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

2. เซอรคอน อินเตอรบิช
เสนอราคา 20,350,000.- บาท
3. บจก.กรุงไทยสถาปตย
เสนอราคา 20,380,000.- บาท
4. หจก.สองฝงการเกษร
เสนอราคา 20,393,000.- บาท
5. หจก.ช.นวนนท
เสนอราคา 20,395,000.- บาท
6. บจก.จตุรมาศ
เสนอราคา 20,395,000.- บาท
7. บจก.ฤดีประยงค
เสนอราคา 20,395,000.- บาท
8. หจก.ไฮเทคโนโลจี ซิสเต็ม

1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
วงเงิน 25,375,050.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....มีนาคม 2558....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เสนอราคา 20,395,000.- บาท
9. บจก.อาคารวิศวกร
เสนอราคา 20,395,000.- บาท

12

ประกวดราคาจางเหมากอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพังแมน้ําปาสัก
วัดแค (อรัญญิก) หมู 4 ตําบลปากทา อําเภอทาเรือ
จังหวัดพะนครศีอยุธยา

13

ประกวดราคจางเหมาซอมแซมและปรับปรุงสิ่งกอสรางสํานักงาน
เจาทาในภูมิภาค 2 แหง
รายการที่ 1 ซอมแซมและปรับปรุงสํานักงานเจาทาภูมิภาค
สาขาขอนแกน

รายการที่ ๒ ซอมแซมและปรับปรุงภายในศูนยพัฒนาและ

บํารุงรักษาทางน้ําที่ ๓ (ตรัง)

15,000,000 e-Auction 1. หจก.รุงสวรรคกอสราง
(15,000,000)
เสนอราคา 14,960,000.- บาท
2. บจก.กรุงไทยสถาปตย
เสนอราคา 14,970,000.- บาท
3. บจก.ฤดีประยงค
เสนอราคา 14,970,000.- บาท
10,000,000 e-Auction
(10,000,000)

(8,326,000)

(1,674,000)

1. หจก.รุงสวรรคกอสราง
วงเงิน 14,960,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

พิจารณาตอรายการ

1. หจก.โคราชณัฐกิจ
เสนอราคา 8,270,000.- บาท
2. หจก.ภิญโญจักราชบริการ
เสนอราคา 8,296,000.- บาท
3. หจก.เอ.โอ.อาร ธุรกิจและกอสราง
เสนอราคา 8,314,000.- บาท
4. หจก.โมเสคดีไซน แอนด คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 8,316,000.- บาท

1. หจก.โคราชณัฐกิจ
วงเงิน 8,270,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

1. หจก.โคราชณัฐกิจ
เสนอราคา 1,670,000.- บาท

1. หจก.โคราชณัฐกิจ
วงเงิน 1,670,000.- บาท

ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....มีนาคม 2558....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
5,089,400 e-Auction 1. บจก.ดิจิตอล เทคโนโลยี่ คอนซัลแทน
(5,089,400)
เสนอราคา 5,066,450.- บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

14

ประกวดราคาจางเหมาพัฒนาระบบการจัดจายงานนํารอง
เรือประจําวัน

15

ประกวดราคาจางเหมากอสรางทาเรือโดยสารในแมน้ําเจาพระยา

16

ประกวดราคาจางเหมาซอมแซมบํารุงรักษาเขื่อนปองกันตลิ่งพัง
ประจําป 2 แหง

70,000,000 e-Auction 1. กิจการรวมคา พัฒนาบรรณกิจ กับ สหสิริพัฒนา 1. กิจการรวมคา พัฒนาบรรณกิจ กับ สหสิริพัฒนา ถูกตองครบถวน
(70,000,000)
เสนอราคา 69,867,200.- บาท
วงเงิน 69,867,200.- บาท
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว
พิจารณาตอรายการ
15,000,000 e-Auction
(15,000,000)

รายการที่ 1 ซอมแซมบํารุงรักษาเขื่อนปองกันตลิ่งพังบริเวณ
แมน้ํานาน ตําบลทาชาง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

(5,660,000)

รายการที่ 2 ซอมแซมบํารุงรักษาเขื่อนปองกันตลิ่งพังบริเวณ
แมน้ําเจาพระยา หมูที่ 3 ตําบลบานหมอ อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดสิงหบุรี
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ประกวดราคาจางเหมาปรับปรุงอาคารสํานักงานนํารองภูเก็ต

(9,340,000)

1. บจก.ดิจิตอล เทคโนโลยี่ คอนซัลแทน
วงเงิน 5,066,450.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

1. หจก.รุงสวรรคกอสราง
เสนอราคา 5,640,000.- บาท
2. บจก.ลิ่มพงศพันธกอสราง
เสนอราคา 5,650,000.- บาท
3. บจก.ฤดีประยงค
เสนอราคา 5,650,000.- บาท

1. หจก.รุงสวรรคกอสราง
วงเงิน 5,640,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

1. หจก.รุงสวรรคกอสราง
เสนอราคา 9,325,000.- บาท
2. บจก.ลิ่มพงศพันธกอสราง
เสนอราคา 9,330,000.- บาท
3. บจก.ฤดีประยงค
เสนอราคา 9,330,000.- บาท

1. หจก.รุงสวรรคกอสราง
วงเงิน 9,325,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

2,568,000 e-Auction 1. บริษัท ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท แอนด
(2,280,000)
คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 2,270,000.- บาท

1. บริษัท ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท แอนด
คอนสตรัคชั่น
วงเงิน 2,270,000.- บาท

ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....มีนาคม 2558....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง
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ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือยนตตรวจการณเจาทา 218
จํานวน 65 รายการ
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ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือเจาทา จ.1 จํานวน 57 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
4,777,500 e-Auction 1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
(4,858,000)
เสนอราคา 4,800,000.-บาท

1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
วงเงิน 4,800,000.-บาท

5,000,000 e-Auction 1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
(5,848,600)
เสนอราคา 5,835,000.-บาท

1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
วงเงิน 5,835,000.-บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว
ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน...มีนาคม 2558....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/
จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1

สอบราคาซื้อเครื่องรับ - สงวิทยุชนิดมือถือขนาด
ไมต่ํากวา 5 วัตต พรอมอุปกรณ 25 เครื่อง

668,000.- บาท

สอบราคา 1. บจก.พชร คอรปอเรชั่น
เสนอราคา 722,250.- บาท
2. บจก. เอส.เอ.เวลตี้ แอฟฟลูอินท (ไทย)
เสนอราคา 722,000.- บาท

1. บจก. เอส.เอ.เวลตี้ แอฟฟลูอินท (ไทย)
วงเงิน 668,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

2

สอบราคาจางเหมาพิมพ แบบพิมพ แบบ บ.53
ใบทะเบียนเรือไทย จํานวน 10,000 เลม

738,300.- บาท

สอบราคา 1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
เสนอราคา 738,300.- บาท

1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
วงเงิน 738,300.- บาท

ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

3

สอบราคาจางเหมาพิมพแบบพิมพ หนังสือ
1,712,000.- บาท
คนประจําเรือ (SEAMAN BOOK) สําหรับเรือสินคา
จํานวน 10,000 เลม

สอบราคา 1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
เสนอราคา 1,701,300.- บาท

1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
วงเงิน 1,650,000.- บาท

ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

