แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
กรมเจาท$า
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

31,939.50 ตกลงราคา หางหุนส4วนจํากัด ซี เอส พี ซัพพลาย
31,939.50 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
หางหุนส4วนจํากัด ซี เอส พี ซัพพลาย
31,939.50 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

1

ซื้อวัสดุอุปกรณ,สําหรับจัดกิจกรรม
31,939.50
ทําความสะอาดท4าเรือ จํานวน 7 รายการ

2

ซื้ออุปกรณ,เครื่องสูบน้ําเพื่อร4วมกิจกรรม
"ท4าเรือสะอาดปลอดภัยถวาย
พระเทพ 60 พรรษา"

3

ซื้อ ดรัม ลูกกลิ้งสรางภาพ จํานวน 1 ลูก 17,120.00
สํานักมาตรฐานเรือ

17,120.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ, (ประเทศไทย) จํากัด
17,120.00 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ, (ประเทศไทย) จํากัด
17,120.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/121
9 กรกฏาคม 2558

4

ซื้อกระดาษขาวและกระดาษไขสําหรับ
เครื่องพิมพ,ยี่หอโอเซ4 รุ4น PW340

72,450.00 ตกลงราคา บริษัท บีโอเค เทรดดิ้ง จํากัด
72,450 บาท

บริษัท บีโอเค เทรดดิ้ง จํากัด
72,450 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/122
13 กรกฏาคม 2558

5

ซื้อเชือกและวัสดุอื่นๆเพื่อใชกับเรือเจาท4า 40,018.00
ส4วนกลาง จํานวน 7 รายการ

40,018.00 ตกลงราคา หางหุนส4วนจํากัด เอเอ็นที คอร,ปอเรชั่น
40,018.00 บาท
หางหุนส4วนจํากัด ดีเจริญโชคพัฒนกิจ
44,672.50 บาท

หางหุนส4วนจํากัด เอเอ็นที คอร,ปอเรชั่น
40,018.00 บาท

9,202.00

72,450.00

9,202.00 ตกลงราคา หางหุนส4วนจํากัด ประสิทธิ์นคร
หางหุนส4วนจํากัด ประสิทธิ์นคร
9,202.00 บาท
9,202.00 บาท
หางหุนส4วนจํากัด เกษมภัณฑ,แมชชั่นเนอร,รี่
10,443.20 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/119
9 กรกฏาคม 2558

เสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/120
10 กรกฏาคม 2558

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/123
15 กรกฏาคม 2558

แบบ สขร.1

-2ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

6

ซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
รุ4น SH-104 จํานวน 4 ตู

15,836.00

15,836.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ, จํากัด
บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ, จํากัด
15,836.00 บาท
15,836.00 บาท
บริษัท ศรีโสภณ เซฟแอนด, สตีล เฟอร,นิเจอร, จํากัด
18,760.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/127
20 กรกฏาคม 2558

7

ซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับผูบริหาร
มีพนักพิงศรีษะ รุ4น TPR-197
จํานวน 4 ตัว

15,408.00

บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ, จํากัด
15,408.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/128
23 กรกฏาคม 2558

8

ซื้อวัสดุทาสีสําหรับท4าเทียบเรือ
30,125.85
สมเด็จพระปRSนเกลา จํานวน 11 รายการ

หางหุนส4วนจํากัด ประสิทธิ์นคร
30,125.85 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/129
22 กรกฏาคม 2558

9

ซื้อปากกาลูกลื่น Quantum สําหรับ
การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการฯ
ของสํานักวิศวกรรรม

1,617.84

15,408.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ, จํากัด
15,408.00 บาท
บริษัท ดีเฟอร,นิเมท จํากัด
16,178.40 บาท
30,125.85 ตกลงราคา หางหุนส4วนจํากัด ประสิทธิ์นคร
30,125.85 บาท
หางหุนส4วนจํากัด เกษมภัณฑ,แมชชั่นเนอร,รี่
32,560.10 บาท
1,617.84 ตกลงราคา ราน เอส.ที.ดีเทรดดิ้ง
1,617.84 บาท
รานเลิศทวีกิจ
1,926.00 บาท

ราน เอส.ที.ดีเทรดดิ้ง
1,617.84 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/130
22 กรกฏาคม 2558

10 ซื้อกระเป[าใส4เอกสาร สําหรับการอบรม

21,000.00

21,000.00 ตกลงราคา คณะบุคคล พี.เอ็ม.เทรดดิ้ง
21,000.00 บาท
ราน ขัติยาภรณ,
21,700.00 บาท

คณะบุคคล พี.เอ็ม.เทรดดิ้ง
21,000.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/131
22 กรกฏาคม 2558

สัมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของสํานักวิศวกรรรม

แบบ สขร.1

-3ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

11 ซื้ออุปกรณ,เครื่องมือช4างประจําหองศูนย,

วงเงิน
งบประมาณ

ในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ จํานวน 3 รายการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/132
28 กรกฏาคม 2558

17,120.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ, (ประเทศไทย) จํากัด
17,120.00 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ, (ประเทศไทย) จํากัด
17,120.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/133
23 กรกฏาคม 2558

49,755.00

49,755.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด,) จํากัด
49,755.00 บาท

บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด,) จํากัด
49,755.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/134
24 กรกฏาคม 2558

12,000.00

12,000.00 ตกลงราคา บริษัท กรีนเวิลด, มาร,เก็ตติ้ง จํากัด
12,000.00 บาท
สกาย พรีเมี่ยม
13,200.00 บาท

บริษัท กรีนเวิลด, มาร,เก็ตติ้ง จํากัด
12,000.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/137
29 กรกฏาคม 2558

หางหุนส4วนจํากัด เอเอ็นที คอร,ปอเรชั่น
1,177.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2558/7
28 กรกฏาคม 2558

จํานวน 60 ใบ

15 ซื้อวัสดุสําหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เสนอราคาต่ําสุด

17,120.00

เครื่องถ4ายสําเนายี่หอ KIP รุ4น 7100

14 ซื้อกระเป[าเอกสาร ผา คลิปลิ้ง สีฟaา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

39,750.50 ตกลงราคา รานโอเอ็กซ,ซีซีทีวี
รานโอเอ็กซ,ซีซีทีวี
39,750.50 บาท
39,750.50 บาท
รานซึโมบิ
46,149.10 บาท
หางหุนส4วนจํากัด เอ เอ็ม พี เทคโนโลยี ซิสเต็ม
44,940.00 บาท

ของสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ํา

13 ซื้อกระดาษถ4ายสําเนาสีขาว สําหรับ

วิธีซื้อ/จาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

39,750.50

ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน,วงจรปRดทางน้ํา
(CCTV) จํานวน 33 รายการ

12 ซื้อ ดรัม ลูกกลิ้งสรางภาพ จํานวน 1 ลูก

ราคากลาง

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,177.00

1,177.00 ตกลงราคา หางหุนส4วนจํากัด เอเอ็นที คอร,ปอเรชั่น
1,177.00 บาท
บริษัท โปรดีเคล จํากัด
1,358.90 บาท

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
กรมเจาท$า
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

94,588.00 94,588.00 ตกลงราคา บริษัท ไบรท7 อินโนเวชั่น จํากัด
94,588.00 บาท
บริษัท โฟร7เอ็ม อินเตอร7เทรด จํากัด
135,034.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/77
14 กรกฎาคม 2558

1

จางเหมาจัดทําป,ายมาตรการความปลอดภัย
ติดตั้งที่ท;าเรือ

2

จางเหมาซ;อมเครื่องพิมพ7 HP Desingjet130 19,110.20 19,110.20 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร7ท โซลูชั่นแอนด7เซอร7วิส จํากัด บริษัท เอ็กเปอร7ท โซลูชั่นแอนด7เซอร7วิส จํากัด มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/87
และ เครื่องพิมพ7 HP Color Laser Jet 300dn
19,110.20 บาท
19,110.20 บาท
7 กรกฎาคม 2558

3

จางเหมาจัดพิมพ7แบบพิมพ7 แบบ น.7
7,490.00
สมุดลงรายละเอียดเรือเขา-ออก จํานวน 50 เล;ม

4

จางเหมาซ;อมเครื่องถ;ายเอกสาร ยี่หอ RICOH รุ;น 28,508.01 28,508.01 ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
รุ;น AFICIO MP3391
28,508.01 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
28,508.01 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/91
6 กรกฎาคม 2558

5

จางเหมาซ;อมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศหอง
ยี่หอ Focus จํานวน 1 เครื่อง

นายคมสันต7 ร;มลําดวน
5,350.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/93
7 กรกฎาคม 2558

5,350.00

7,490.00 ตกลงราคา หางหุนส;วนจํากัด ส.มงคลการพิมพ7
7,490.00 บาท
คณะบุคคล ดี.เค.กรุTป
8,250.00 บาท

5,350.00 ตกลงราคา นายคมสันต7 ร;มลําดวน
5,350.00 บาท

บริษัท ไบรท7 อินโนเวชั่น จํากัด
94,588.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

หางหุนส;วนจํากัด ส.มงคลการพิมพ7
7,490.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/88
9 กรกฎาคม 2558

แบบ สขร.1

-2ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

จางซ;อมเครื่องถ;ายเอกสาร ยี่หอ RICOH
AFICIO MP3391 จํานวน 1 เครื่อง

7

จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
9,000.00
ขนาดไม;นอยกว;า 45 ที่นั่ง รับ-ส;ง จากกรมเจาท;า
ถึงการไฟฟ,าฝeายผลิต จังหวัดนนทบุรี และจาก
การไฟฟ,าฝeายผลิตจังหวัดนนทบุรี-กรมเจาท;า
จํานวน 1 คัน วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

8

จางเหมาจัดพิมพ7แบบพิมพ7กระดาษลายน้ํา
สัญลักษณ7ตราครุฑ (กระดาษพิเศษป,องกัน
การปลอมแปลง)

96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท จันวาณิชย7 ซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท จันวาณิชย7 ซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง จํากัด มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/99
96,300.00 บาท
96,300.00 บาท
14 กรกฎาคม 2558

9

จางเหมาจัดพิมพ7แบบพิมพ7 บ.103
ประกาศนียบัตรผูควบคุมเรือ (นายทาย)
จํานวน 1,000 เล;ม

69,550.00 69,550.00 ตกลงราคา บริษัท จันวาณิชย7 ซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท จันวาณิชย7 ซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง จํากัด มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/100
69,550.00 บาท
69,550.00 บาท
17 กรกฎาคม 2558

6,025.00

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
36,912.86 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

6

10 จางเหมาจัดทําคู;มือและประกาศนียบัตรสําหรับ
การจัดฝhกอบรมหลักสูตรการใชวิทยุโทรคมนาคม
VHF/FM รุ;นที่ 4

36,912.86 36,912.86 ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
36,912.86 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/96
8 กรกฎาคม 2558

9,000.00 ตกลงราคา หางหุนส;วนจํากัด พสุเชษฐ7ทรานเซอร7วิส หางหุนส;วนจํากัด พสุเชษฐ7ทรานเซอร7วิส มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/97
9,000.00 บาท
9,000.00 บาท
9 กรกฎาคม 2558

6,025.00 ตกลงราคา บริษัท เวล ออฟฟgศ ซัพพลาย จํากัด
6,025.00 บาท
บริษัท ซิลเลี่ยน ซัพพลาย จํากัด
7,110.15 บาท

บริษัท เวล ออฟฟgศ ซัพพลาย จํากัด
6,025.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/101
16 กรกฎาคม 2558

แบบ สขร.1

-3ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

11 จางเหมาลงโฆษณาประชาสัมพันธ7 เผยแพร;
ภารกิจกรม เนื่องในโอกาส 156 ปk
แห;งการสถาปนากรมเจาท;า

12 จางเหมาซ;อมทําเครื่องพิมพ7 Passbook
ของสํานักงานเจาท;าภูมืภาคสาขาเกาะพะงัน
13 จางซ;อมเครื่องถ;ายเอกสาร ยี่หอ RICOH
รุ;น AFICIO MP C5502 จํานวน 1 เครื่อง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา บริษัท สยามรัฐ จํากัด
98,000.00 บาท
กรุงเทพธุรกิจ
695,500.00 บาท
ประชาชาติธุรกิจ
588,500.00 บาท
เดลินิวส7
1,637,100.00 บาท
โพสต7ทูเดย7
481,500.00 บาท
5,646.39

5,646.39 ตกลงราคา บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
5,646.39 บาท

27,579.25 27,579.25 ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
27,579.25 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
บริษัท สยามรัฐ จํากัด
98,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางเลขที่ 4/2558/104
24 กรกฎาคม 2558

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
5,646.39 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 4/2558/106
24 กรกฎาคม 2558

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
27,579.25 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 4/2558/107
28 กรกฎาคม 2558

14 จางเหมาซ;อมทําพรอมบํารุงรักษา
2,000.00
เครื่องปรับอากาศ ยี่หอ Carrier จํานวน 2 เครื่อง

2,000.00 ตกลงราคา นายคมสันต7 ร;มลําดวน
2,000.00 บาท

นายคมสันต7 ร;มลําดวน
2,000.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 7/2558/30
13 กรกฎาคม 2558

15 จางเหมาจัดทําป,ายไวนิล Backdrod
และป,ายไวนิลประชาสัมพันธ7 จํานวน 8 ผืน

4,020.00 ตกลงราคา รานปgยะวิษณุอิงค7เจ็ท
4,020.00 บาท

รานปgยะวิษณุอิงค7เจ็ท
4,020.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 8/2558/6
10 กรกฎาคม 2558

4,020.00

16 จางเหมาซ;อมเครื่อง Printer HP Laserjet 1300 2,782.00
หมายเลขครุภัณฑ7 13.2.80/47

2,782.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร7ท โซลูชั่นแอนด7เซอร7วิส จํากัด บริษัท เอ็กเปอร7ท โซลูชั่นแอนด7เซอร7วิส จํากัด มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 7/2558/31
2,782.00 บาท
2,782.00 บาท
13 กรกฎาคม 2558

แบบ สขร.1

-4ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

17 จางเหมาพนักงานประจําท;าเทียบเรือ
เพิ่มเติม จํานวน 12 อัตรา

14,100.00 14,100.00 ตกลงราคา นายอรรถกร ดงปoดถา
14,100.00 บาท

นายอรรถกร ดงปoดถา
14,100.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 7/2558/32
13 กรกฎาคม 2558

18 จางเหมาพนักงานประจําท;าเทียบเรือ
เพิ่มเติม จํานวน 12 อัตรา

14,100.00 14,100.00 ตกลงราคา นายศิริวัฒน7 แกวผาบ
14,100.00 บาท

นายศิริวัฒน7 แกวผาบ
14,100.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 7/2558/33
13 กรกฎาคม 2558

19 จางเหมาพนักงานประจําท;าเทียบเรือ
เพิ่มเติม จํานวน 12 อัตรา

14,100.00 14,100.00 ตกลงราคา นายสวราชย7 เครือรุ;งเรือง
14,100.00 บาท

นายสวราชย7 เครือรุ;งเรือง
14,100.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 7/2558/34
13 กรกฎาคม 2558

20 จางเหมาพนักงานประจําท;าเทียบเรือ
เพิ่มเติม จํานวน 12 อัตรา

14,100.00 14,100.00 ตกลงราคา นายอาณัติ สว;างวรรณ
14,100.00 บาท

นายอาณัติ สว;างวรรณ
14,100.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 7/2558/35
13 กรกฎาคม 2558

21 จางเหมาพนักงานประจําท;าเทียบเรือ
เพิ่มเติม จํานวน 12 อัตรา

14,100.00 14,100.00 ตกลงราคา นายจีรภัทร ฟoกภู;
14,100.00 บาท

นายจีรภัทร ฟoกภู;
14,100.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 7/2558/36
13 กรกฎาคม 2558

22 จางเหมาพนักงานประจําท;าเทียบเรือ
เพิ่มเติม จํานวน 12 อัตรา

14,100.00 14,100.00 ตกลงราคา นางสาวเพ็ญประภา สุขเสมอ
14,100.00 บาท

นางสาวเพ็ญประภา สุขเสมอ
14,100.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 7/2558/37
13 กรกฎาคม 2558

23 จางเหมาพนักงานประจําท;าเทียบเรือ
เพิ่มเติม จํานวน 12 อัตรา

14,100.00 14,100.00 ตกลงราคา นายประสพลาภ สิงห7วิรัตน7
14,100.00 บาท

นายประสพลาภ สิงห7วิรัตน7
14,100.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 7/2558/38
13 กรกฎาคม 2558

24 จางเหมาพนักงานประจําท;าเทียบเรือ
เพิ่มเติม จํานวน 12 อัตรา

14,100.00 14,100.00 ตกลงราคา นางสาวบวรลักษณ7 ไทรนิ่มนวล
14,100.00 บาท

นางสาวบวรลักษณ7 ไทรนิ่มนวล
14,100.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 7/2558/39
13 กรกฎาคม 2558

25 จางเหมาพนักงานประจําท;าเทียบเรือ
เพิ่มเติม จํานวน 12 อัตรา

14,100.00 14,100.00 ตกลงราคา นางสาวปาริฉัตร สิงหา
14,100.00 บาท

นางสาวปาริฉัตร สิงหา
14,100.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 7/2558/40
13 กรกฎาคม 2558

แบบ สขร.1

-5ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

26 จางเหมาพนักงานประจําท;าเทียบเรือ
เพิ่มเติม จํานวน 12 อัตรา

14,100.00 14,100.00 ตกลงราคา นางสาวรัตติยา บุญรัตนเรืองเดช
14,100.00 บาท

นางสาวรัตติยา บุญรัตนเรืองเดช
14,100.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 7/2558/41
13 กรกฎาคม 2558

27 จางเหมาพนักงานประจําท;าเทียบเรือ
เพิ่มเติม จํานวน 12 อัตรา

14,100.00 14,100.00 ตกลงราคา นางสาวศศิภา ชางหัวหนา
14,100.00 บาท

นางสาวศศิภา ชางหัวหนา
14,100.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 7/2558/42
13 กรกฎาคม 2558

28 จางเหมาพนักงานประจําท;าเทียบเรือ
เพิ่มเติม จํานวน 12 อัตรา

14,100.00 14,100.00 ตกลงราคา นางสาวสมสมัย วิลัย
14,100.00 บาท

นางสาวสมสมัย วิลัย
14,100.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 7/2558/43
13 กรกฎาคม 2558

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
กรมเจาท$า
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมาขยายเขตและติดตั้งหมอแปลงไฟฟ-า
อาคารที่พักอาศัย 24 หน9วย ศจป.ชลบุรี

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

606,209.44 606,209.44 กรณีพิเศษ การไฟฟ-าส9วนภูมิภาค อําเภอศรีราชา การไฟฟ-าส9วนภูมิภาค อําเภอศรีราชา
606,209.44 บาท
606,209.44 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/103
21 กรกฎาคม 2558

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
กรมเจาท$า
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

จางเหมาติดตั้งมาตราวัดน้ําและวางท,อน้ําประปา 176,871.00 176,871.00 วิธีพิเศษ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร7วิส จํากัด บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร7วิส จํากัด
สําหรับอาคารที่พักอาศัยของ ศจป.
176,871.00 บาท
176,871.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว สัญญาเลขที่ 58/2558/พย.
21 กรกฎาคม 2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…กรกฎาคม 2558....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
ลําดับที่
1

2

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
วิธีซื้อหรือจาง
เสนอ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

2,080,000.-

2,080,000.-

e-Auction 1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
เสนอราคา 2,070,000.- บาท
2. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
เสนอราคา 2,075,000.- บาท

1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
วงเงิน 2,070,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ประกวดราคจางเหมากอสรางหลักไฟขอบรอง 8,446,000.พรอมอุปกรณ=เครื่องหมายการเดินเรือ
จํานวน 4 หลัก และปกหลักแนวเขตปลอดภัย
การเดินเรือ จํานวน 30 หลัก รองน้ําสงขลา
จังหวัดสงขลา

8,446,000.-

e-Auction 1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
เสนอราคา 8,420,000.- บาท
2. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
เสนอราคา 8,426,000.- บาท

1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
วงเงิน 8,420,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ประกวดราคาจางเหมากอสรางปกหลักแนว
เขต
ปลอดภัยการเดินเรือ รองน้ําบานดอน
จํานวน 24 หลัก จังหวัดสุราษฎร=ธานี

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
126/2558/สกม.
24 ก.ค. 58

125/2558/สกม.
24 ก.ค. 58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน...กรกฎาคม 2558....
หน1วยงาน....กรมเจาท1า....
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1

สอบราคาจางเหมาปรับปรุงซอมแซม
อาคารสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาตรัง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

1,900,000.-

1,900,000.-

วิธีซื้อหรือ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
จาง
หรือจาง
สอบราคา

1. หจก.เจริญพัฒนา 2011
เสนอราคา 1,760,000.- บาท

1. หจก.เจริญพัฒนา 2011
วงเงิน 1,760,000.- บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ถูกตองครบถวน
และเป0นผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
56/2558
1 ก.ค.58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…กรกฎาคม 2558....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
ลําดั
บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1 ซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร (หมึกพิมพ)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

451,454.40.- 451,454.40.- e-market

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
พิจารณาราคาต&อรายการ

จํานวน 5 รายการ
- หมึกพิมพ HP CE275A

130,968.-

130,968.-

1. หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

ยกเลิก

เสนอราคา 167,688.- บาท

(เนื่องจากรุ&นหมึกพิมพในระบบ

2. หจก.ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส

e-market มีความคลาดเคลื่อน

เสนอราคา 155,706.40.- บาท

- หมึกพิมพ HP CE278A)

3. บจก.เฟEสท คอมพิวเตอร คอรปอเรชั่น
เสนอราคา 154,615.- บาท
4. บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด)
เสนอราคา 141,882.- บาท
5. บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
เสนอราคา 133,878.40.- บาท
6. ออฟฟEศ ไดเรคท
เสนอราคา 151,340.80.- บาท
7. บจก.โกลเด็น ลีโอ
เสนอราคา 153,000.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…กรกฎาคม 2558....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
ลําดั
บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
- หมึกพิมพ HP Q2612A

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

116,490.90.- 116,490.90.-

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1. บจก.เฟEสท คอมพิวเตอร คอรปอเรชั่น

1. หจก.พิมพเลิศ ซัพพลาย

เสนอราคา 141,191.85.- บาท

วงเงิน 113,430.- บาท

2. บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด)
เสนอราคา 116,490.90.- บาท
3. บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
เสนอราคา 125,029.50.- บาท
4. ออฟฟEศ ไดเรคท
เสนอราคา 137,227.50.- บาท
5. บจก.โกลเด็น ลีโอ
เสนอราคา 128,250.- บาท
6. หจก.พิมพเลิศ ซัพพลาย
เสนอราคา 113,430.- บาท

แบบ สขร.1

เสนอราคาต่ําสุด

ซ/2558/126
16 ก.ค. 2558
(สามารถส&งของไดL
ภายใน 5 วันทําการ)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…กรกฎาคม 2558....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
ลําดั
บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
- หมึกพิมพ HP Q2613A

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

139,538.70.- 139,538.70.-

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
เสนอราคา 221,130.- บาท

2. หจก.ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส
เสนอราคา 203,578.20.- บาท

3. บจก.เฟEสท คอมพิวเตอร คอรปอเรชั่น
เสนอราคา 201,555.90.- บาท

4. บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด)
เสนอราคา 173,917.80.- บาท

5. บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
เสนอราคา 179,310.60.- บาท

6. ออฟฟEศ ไดเรคท
เสนอราคา 198,859.50.- บาท

7. บจก.โกลเด็น ลีโอ
เสนอราคา 192,150.- บาท

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
ยกเลิก
(เนื่องจากราคาต่ําสุดสูงกว&า
วงเงินงบประมาณ)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…กรกฎาคม 2558....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
ลําดั
บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
- หมึกพิมพ HP Q7553A

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

47,508.-

47,508.-

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1. หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

1. บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคา 46,410.- บาท

วงเงิน 37,717.50.- บาท

2. หจก.ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส
เสนอราคา 43,174.50.- บาท

3. บจก.เฟEสท คอมพิวเตอร คอรปอเรชั่น
เสนอราคา 42,693.- บาท

4. บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด)
เสนอราคา 38,520.- บาท

5. บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
เสนอราคา 37,717.50.- บาท

6. ออฟฟEศ ไดเรคท
เสนอราคา 41,730.- บาท

7. บจก.โกลเด็น ลีโอ
เสนอราคา 42,750.- บาท
8. หจก.คอมพารทโปร
เสนอราคา 46,800.- บาท

แบบ สขร.1

เสนอราคาต่ําสุด

ซ/2558/125
16 ก.ค. 2558
(สามารถส&งของไดL
ภายใน 5 วันทําการ)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…กรกฎาคม 2558....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
ลําดั
บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
- หมึกพิมพ barther TN1000

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1. หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

1. บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด)

เสนอราคา 17,226.- บาท

วงเงิน 13,770.90.- บาท

2. หจก.ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส
เสนอราคา 15,119.10.- บาท
3.บจก.สหธุรกิจ
เสนอราคา 14,329.44.- บาท

4. บจก.เฟEสท คอมพิวเตอร คอรปอเรชั่น
เสนอราคา 15,427.26.- บาท

5. บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด)
เสนอราคา 13,770.90.- บาท

6. บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
เสนอราคา 13,867.20.- บาท

7. ออฟฟEศ ไดเรคท
เสนอราคา 15,119.10.- บาท

8. บจก.โกลเด็น ลีโอ
เสนอราคา 16,740.- บาท
9. บมจ.เมโทรซิสเต็มสคอรปอรเรชั่น
เสนอราคา 13,944.24.- บาท

แบบ สขร.1

เสนอราคาต่ําสุด

ซ/2558/124
16 ก.ค. 2558
(สามารถส&งของไดL
ภายใน 5 วันทําการ)

