แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2558
กรมเจาท$า
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558
วงเงิน
งบประมาณ

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

งานจัดซื้อจัดจาง

1

ซื้อธงชาติและธง สก.ประดับกรมเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 58

2

ซื้อวัสดุอุปกรณ:ในการตกแต;งประดับกรมเนื่อ31,894.56
งในวันเฉลิมพระชนพรรษา
31,894.56 ตกลงราคา หางหุนส;วนจํากัด เอเอ็นที คอร:ปอเรชั่น
เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 12
31,894.56 บาท
สิงหาคม 2558 จํานวน 14 รายการ
หางหุนส;วนจํากัด ดีเจริญโชคพัฒนกิจ
44,672.50 บาท

หางหุนส;วนจํากัด เอเอ็นที คอร:ปอเรชั่น
31,894.56 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/136
6 สิงหาคม 2558

3

ซื้อหมึกพิมพ:เอกสาร ยี่หอ HP รุ;น
CP1525n จํานวน 4 รายการ

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร:
7,982.20 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/138
4 สิงหาคม 2558

บริษัท ที แอนด: เค ดิจิตอล จํากัด
42,265 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/139
19 สิงหาคม 2558

7,982.20

วิธีซื้อ/จาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

ลําดับที่

4,860.00

ราคากลาง

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,680.00 ตกลงราคา รานบวรธงชาติ
4,680.00 บาท

7,982.20 ตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร: จํากัด
7,982.20 บาท
บริษัท เอ.ที.พี. มาร:เก็ตติ้ง จํากัด

รานบวรธงชาติ
4,680.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/135
6 สิงหาคม 2558

8,453.00 บาท
4

ซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง มิกเซอร:
20 ช;อง จํานวน 1 เครื่อง

42,265.00

42,265.00 ตกลงราคา บริษัท ที แอนด: เค ดิจิตอล จํากัด
42,265.00 บาท
บริษัท นาคา เอ็นจีเนียริ่ง แอนด: ซิสเต็มส: จํากัด

44,405.00 บาท
บริษัท เอสเอ็มที ซีซีทีวี จํากัด
51,360.00 บาท

แบบ สขร.1

-2ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

5

ซื้อกระดาษต;อเนื่อง 3 ชั้น ไม;มีเสน ของ
ศจป.

6

วงเงิน
งบประมาณ
22,680.26

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

22,680.26 ตกลงราคา บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จํากัด
22,680.26 บาท

บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จํากัด
22,680.26 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/140
11 สิงหาคม 2558

ซื้อธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ: และเสาธง
26,065.20
ประดับตกแต;งท;าเทียบเรือต;าง ๆ เนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
2558

26,065.20 ตกลงราคา รานบวรไตรรงค:
26,065.20 บาท

รานบวรไตรรงค:
26,065.20 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/141
11 สิงหาคม 2558

7

ซื้อวัสดุประดับตกแต;งท;าเทียบเรือต;าง ๆ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2558 จํานวน 5 รายการ

หางหุนส;วนจํากัด ประสิทธิ์นคร
3,210.00 บาท

8

ซื้อน้ําดื่มตราสยาม ขนาด 18.9 ลิตร
จํานวน 200 ถัง

3,210.00 ตกลงราคา หางหุนส;วนจํากัด ประสิทธิ์นคร
3,210.00 บาท
หางหุนส;วนจํากัด เกษมภัณฑ:แมชชั่นเนอร:รี่
3,750.35 บาท
11,000.00 ตกลงราคา บริษัท ทีทีซี น้ําดื่มสยาม จํากัด
11,000.00 บาท

บริษัท ทีทีซี น้ําดื่มสยาม จํากัด
11,000.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/143
20 สิงหาคม 2558

9

ซื้อกระเปLา สําหรับการจัดอบรมสัมมนา 34,200.00
เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส:(e-Market)
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:
(e-Bidding)

34,200.00 ตกลงราคา บริษัท กรีนเวิลด: มาร:เก็ตติ้ง จํากัด
34,200.00 บาท

บริษัท กรีนเวิลด: มาร:เก็ตติ้ง จํากัด
34,200.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/144
14 สิงหาคม 2558

3,210.00

11,000.00

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/142
11 สิงหาคม 2558

แบบ สขร.1

-3ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

10 ซื้อปากกา สําหรับการจัดอบรมสัมมนา
เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส:(e-Market)
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:
(e-Bidding)
11 ซื้อวัสดุซ;อมแซมหลังคาที่ รปภ.ปฏิบัติหนาที่
บริเวณหนากรม จํานวน 10 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
2,400.00

13,856.50

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

2,400.00 ตกลงราคา ราน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง
2,400.00 บาท
รานเลิศทวีกิจ
3,638.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง
2,400.00 บาท

13,856.50 ตกลงราคา หางหุนส;วนจํากัด ประสิทธิ์นคร
หางหุนส;วนจํากัด ประสิทธิ์นคร
13,856.50 บาท
13,856.50 บาท
หางหุนส;วนจํากัด เกษมภัณฑ:แมชชั่นเนอร:รี่
14,969.30 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/145
14 สิงหาคม 2558

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2558/147
27 สิงหาคม 2558

12 ซื้อกระดาษปกกรีนการ:ดสีขาว 10 ห;อ

2,400.00

2,400.00 ตกลงราคา บริษัท อร;ามบุญ (ประเทศไทย) จํากัด
2,400.00 บาท
บริษัท อี ที พับลิชชิ่ง จํากัด
2,550.0 บาท

บริษัท อร;ามบุญ (ประเทศไทย) จํากัด
2,400.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2558/2
25 สิงหาคม 2558

13 ซื้อวัสดุสําหรับทาสีบริเวณอาคาร

4,857.80

4,857.80 ตกลงราคา หางหุนส;วนจํากัด ประสิทธิ์นคร
4,857.80 บาท
หางหุนส;วนจํากัด เกษมภัณฑ:แมชชั่นเนอร:รี่
5,243.00 บาท
3,043.08 ตกลงราคา ราน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง
3,043.08 บาท
รานเลิศทวีกิจ
3,274.20 บาท

หางหุนส;วนจํากัด ประสิทธิ์นคร
4,857.80 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2558/8
5 สิงหาคม 2558

ราน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง
3,043.08 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2558/3
18 สิงหาคม 2558

หมวดเรือยนต: จํานวน 4 รายการ

14 ซื้อกาวแท;ง (UHU) ขนาด 40 กรัม

3,043.08

แบบ สขร.1

-4ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

15 ซื้อซองเอกสารน้ําตาลไม;ขยายขาง
ขนาด 11x16 นิ้ว จํานวน 500 ซอง

วงเงิน
งบประมาณ
1,605.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,605.00 ตกลงราคา ราน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง
1,605.00 บาท
รานเลิศทวีกิจ
2,140.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง
1,605.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2558/9
31 สิงหาคม 2558

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2558
กรมเจาท$า
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558
ลําดับที่
1

2

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมาเปลี่ยนอะไหล, ใหกบรถยนต/โตโยตา
ฟอร/จูนเนอร/ ทะเบียน ชม-3675

วงเงิน
งบประมาณ
7,171.41

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

7,171.41 ตกลงราคา บริษัทเอส.พี.อินเตอร/แนชั่นแนลจํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

สาขาเชียงกง

บริษัทเอส.พี.อินเตอร/แนชั่นแนลจํากัด มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/94
สาขาเชียงกง
24 สิงหาคม 2558

7,171.41 บาท

7,171.41 บาท

6,804.12 ตกลงราคา บริษัทเอส.พี.อินเตอร/แนชั่นแนลจํากัด

สาขาเชียงกง

บริษัทเอส.พี.อินเตอร/แนชั่นแนลจํากัด มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/98
สาขาเชียงกง
14 สิงหาคม 2558

6,804.12 บาท

6,804.12 บาท

จางเหมาตรวจเช็คระยะ 100,000 กม. พรอม
เปลี่ยนถ,ายน้ํามันหล,อลื่นและเปลี่ยนอะไหล,
รถยนต/โตโยตา คอมมิวเตอร/ ทะเบียน ฮท-2341

6,804.12

3

จางซ,อมเครื่องปรับอากาศ ยี่หอ KENT
จํานวน 2 เครื่อง

5,700.00

5,700.00 ตกลงราคา นายคมสันต/ ร,มลําดวน
5,700.00 บาท

นายคมสันต/ ร,มลําดวน
5,700.00 บาท

4

จางเหมาตรวจเช็คระยะ 55,000 กม.
พรอมเปลี่ยนถ,ายน้ํามันหล,อลื่นและเปลี่ยนอะไหล,
รถยนต/โตโยตา ฟอร/จูนเนอร/ ทะเบียน ฆฐ-5521

6,429.62

6,429.62 ตกลงราคา บริษัทเอส.พี.อินเตอร/แนชั่นแนลจํากัด

สาขาเชียงกง

บริษัทเอส.พี.อินเตอร/แนชั่นแนลจํากัด มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/105
สาขาเชียงกง
19 สิงหาคม 2558

6,429.62 บาท

6,429.62 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/102
6 สิงหาคม 2558

5

จางเหมาลางทําความสะอาด พรอมเติมน้ํายาแอร/ 12,500.00
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 9 เครื่อง

12,500.00 ตกลงราคา นายคมสันต/ ร,มลําดวน
12,500.00 บาท

นายคมสันต/ ร,มลําดวน
12,500.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/108
6 สิงหาคม 2558

6

จางเหมาจัดทําโล, จํานวน 18 อัน

14,400.00 ตกลงราคา รานตวงทอง
14,400.00 บาท

รานตวงทอง
14,400.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/109
5 สิงหาคม 2558

14,400.00

แบบ สขร.1

-2ลําดับที่
7

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

จางเหมาจัดทําแบบพิมพ/ ก.46 คํารองขอ
ประกาศนียบัตรผูทําการในเรือ และ
ก.42 ใบตรวจสายตา

74,900.00

8

จางเหมาจัดพิมพ/แบบพิมพ/ กค.1 ใบเสร็จรับเงิน

99,510.00

9

จางเหมาซ,อมทํา บํารุงรักษารถยนต/ พรอมงาน
เคาะ ปะผุ พ,นสี รถยนต/โตโยตา
ทะเบียน กย-9647

28,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

74,900.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ/
74,900.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
รานโสภณการพิมพ/
74,900.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/110
5 สิงหาคม 2558

รานวัฒนกิจการพิมพ/
89,880.00 บาท
99,510.00 ตกลงราคา บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จํากัด
99,510.00 บาท
28,000.00 ตกลงราคา นายอํานาจ ชุ,มชวย
28,000.00 บาท

บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จํากัด
99,510.00 บาท
นายอํานาจ ชุ,มชวย
28,000.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/111
5 สิงหาคม 2558
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/112
5 สิงหาคม 2558

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
49,621.25 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/113
14 สิงหาคม 2558

10 จางซ,อมเครื่องถ,ายเอกสาร ยี่หอ RICOH
รุ,น AFICIO MP4005SP จํานวน 1 เครื่อง

49,621.25

49,621.25 ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
49,621.25 บาท

11 จางเหมาจัดพิมพ/ แบบพิมพ/ บ.104
ประกาศนียบัตรผูควบคุมเครื่องจักรยนต/

70,620.00

70,620.00 ตกลงราคา บริษัท จันวาณิชย/ ซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท จันวาณิชย/ ซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง จํากัด มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/114
70,620.00 บาท
70,620.00 บาท
17 สิงหาคม 2558

12 จางเหมาจัดพิมพ/แบบพิมพ/ แบบ ท.2
ใบสั่งเก็บเงิน จํานวน 1,000 เล,ม

38,520.00

38,520.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ/
38,520.00 บาท

รานโสภณการพิมพ/
38,520.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/115
17 สิงหาคม 2558

รานวัฒนกิจการพิมพ/
42,800.00 บาท
13 จางเหมาจัดพิมพ/แบบพิมพ/ บ.104-1
ประกาศนียบัตรคนใชเครื่องจักรยนต/(นายทาย)

70,620.00

70,620.00 ตกลงราคา บริษัท จันวาณิชย/ ซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท จันวาณิชย/ ซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง จํากัด มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/116
70,620.00บาท
70,620.00บาท
17 สิงหาคม 2558

แบบ สขร.1

-3ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

14 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง
จํานวน 2 คัน รับ-ส,ง จากกรมเจาท,าอําเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี

44,000.00

44,000.00 ตกลงราคา หางหุนส,วนจํากัด พสุเชษฐ/ทรานเซอร/วิส
44,000.00 บาท

หางหุนส,วนจํากัด พสุเชษฐ/ทรานเซอร/วิส มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/118
44,000.00 บาท
25 สิงหาคม 2558

15 จางเหมาจัดพิมพ/ แบบพิมพ/ ก.1 ใบเสร็จรับเงิน
จํานวน 2,000 เล,ม

99,510.00

99,510.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ/
99,510.00 บาท
รานวัฒนกิจการพิมพ/

รานโสภณการพิมพ/
99,510.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/120

8,650.00 ตกลงราคา บริษัท เวล ออฟฟWศ ซัพพลาย จํากัด
8,650.00 บาท
บริษัท หย,ง อินเตอร/เทรด จํากัด
10,528.80 บาท
บริษัท ซิลเลี่ยน ซัพพลาย จํากัด
10,239.90 บาท

บริษัท เวล ออฟฟWศ ซัพพลาย จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/121

4,041.11 ตกลงราคา บริษัทเอส.พี.อินเตอร/แนชั่นแนลจํากัด

สาขาเชียงกง

บริษัทเอส.พี.อินเตอร/แนชั่นแนลจํากัด มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 5/2558/14
สาขาเชียงกง
26 สิงหาคม 2558

4,041.11 บาท

4,041.11 บาท

28 สิงหาคม 2558

128,400.00 บาท
16 จางเหมาจัดทําคู,มือและประกาศนียบัตรสําหรับ
การจัดฝYกอบรมหลักสูตรการใชวิทยุโทรคมนาคม
VHF/FM รุ,นที่ 5

8,650.00

17 จางเหมาตรวจเช็คระยะ 170,000 กม.
พรอมเปลี่ยนถ,ายน้ํามันหล,อลื่นและเปลี่ยน
อะไหล,รถยนต/โตโยตา คอมมิวเตอร/

4,041.11

8,650.00 บาท

26 สิงหาคม 2558

ทะเบียน ฮฉ-8611
18 จางเหมาทําตรายาง จํานวน 1 รายการ กคร.

321.00

321.00 ตกลงราคา หางหุนส,วนจํากัด ศรีบุญตรายาง
321.00 บาท

หางหุนส,วนจํากัด ศรีบุญตรายาง
321.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 2/2558/7
31 สิงหาคม 2558

แบบ สขร.1

-4ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

19 จางเหมาทําตรายาง จํานวน 18 รายการ สลก.

1,647.80

20 จางเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่จัดงานวันคลาย
วันสถาปนากรมเจาท,า ครบรอบ 156 ป\

93,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,647.80 ตกลงราคา หางหุนส,วนจํากัด ศรีบุญตรายาง
1,647.80 บาท
93,000.00 ตกลงราคา นางสาวพิจิตรา งามทับทิม
93,000.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
หางหุนส,วนจํากัด ศรีบุญตรายาง
1,647.80 บาท
นางสาวพิจิตรา งามทับทิม
93,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 8/2558/7
31 สิงหาคม 2558
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 9/2558/5
8 สิงหาคม 2558

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2558
กรมเจาท$า
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

จางเหมาจัดทําเรือหัวสิงห,จําลองเป-นของที่ระลึก 160,000.00 160,000.00
ของ จท. จํานวน 50 ชุด

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

พิเศษ นายสมหมาย ทับทอง
160,000.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
นายสมหมาย ทับทอง
160,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 9/2558/6
13 สิงหาคม 2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…สิงหาคม 2558....
หน1วยงาน....กรมเจาท1า....
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1 ประกวดราคาจางเหมาปรับปรุงหองอบรม สัมมนา
อาคาร 1 ชั้น ๔

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
3,300,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจาง
ลงซื้อหรือจาง

3,300,000.- e-Auction 1. บจก.อเล็กซ' บิลท'
เสนอราคา 3,290,000.- บาท
2. บจก.ไตตง อลูมินั่ม แอนด' เดคคอร'
เสนอราคา 3,294,000.- บาท
3. หจก.สยามท:าพระก:อสราง
เสนอราคา 3,294,000.- บาท
4. บจก.นครอินทร'วัฒนา
เสนอราคา 3,294,000.- บาท

2 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาแม:น้ํา 16,200,000.- 15,152,000.- e-Auction 1. หจก.รุ:งสวรรค'ก:อสราง
สายหลักและแม:น้ําสาขลา (แม:น้ํามูล ตําบลสตึก
เสนอราคา 15,117,000.-บาท
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย')
2. หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 15,120,000.-บาท
3. หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก:อสราง
เสนอราคา 15,122,000.- บาท

1. บจก.อเล็กซ' บิลท'
วงเงิน 3,290,000.- บาท

1. หจก.รุ:งสวรรค'ก:อสราง
วงเงิน 15,117,000.-บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด 129/2558/สกม.
28 ก.ค. 2558

เสนอราคาต่ําสุด 134/2558/สกม.
18 ส.ค. 2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…สิงหาคม 2558....
หน1วยงาน....กรมเจาท1า....
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจาง
ลงซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

3 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาแม:น้ํา 4,050,000.สายหลักและแม:น้ําสาขลา (ลํานางรอง ตําบลชํานิ
อเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย')

3,957,000.- e-Auction 1. หจก.จักรวาลบุรีรัมย'
เสนอราคา 3,942,000.- บาท
2. หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
3. หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก:อสราง
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
4. หจก.รุ:งสวรรค'ก:อสราง
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
5. หจก.ชุมพลโยธาพาณิชย'
เสนอราคา 3,950,000.- บาท

1. หจก.จักรวาลบุรีรัมย'
วงเงิน 3,942,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 136/2558/สกม.
20 ส.ค. 2558

4 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาแม:น้ํา 5,940,000.สายหลักและแม:น้ําสาขลา (ลําปลายมาศ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา)

5,804,000.- e-Auction 1. หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก:อสราง
เสนอราคา 5,780,000.- บาท
2. หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 5,794,000.- บาท
3. หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
เสนอราคา 5,794,000.- บาท

1. หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก:อสราง
วงเงิน 5,780,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 137/2558/สกม.
28 ส.ค. 2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…สิงหาคม 2558....
หน1วยงาน....กรมเจาท1า....
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจาง
ลงซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

4. หจก.จักรวาลบุรีรัมย'
เสนอราคา 5,794,000.- บาท
5. หจก.รุ:งสวรรค'ก:อสราง
เสนอราคา 5,794,000.- บาท
5 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาแม:น้ํา 37,800,000.- 34,149,000.- e-Auction 1. หจก.หนิงหน:อง
สายหลักและแม:น้ําสาขลา (ลําเสียว อําเภอสุวรรณ
เสนอราคา 17,885,000.- บาท
ภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด)
2. กิจการร:วมคา ริมใหม: คอน
เสนอราคา 20,490,000.- บาท
3. หจก.รุ:งสวรรค'ก:อสราง
เสนอราคา 21,150,000.- บาท
4. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 21,900,000.- บาท
5. หจก.บีดับบลิว.บี.
เสนอราคา 22,500,000.- บาท
6. บจก.กรุงไทยสถาปNตย'
เสนอราคา 28,984,000.- บาท

1. หจก.หนิงหน:อง
วงเงิน 17,885,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 133/2558/สกม.
17 ส.ค. 2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…สิงหาคม 2558....
หน1วยงาน....กรมเจาท1า....
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจาง
ลงซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

7. บจก.แอOดวานซ' โปรเกรส เนวิเกชั่น
เสนอราคา 34,125,000.- บาท
8. หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 34,130,000.- บาท
9. หจก.ลําปางสุธี คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 34,134,000.- บาท
6 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาแม:น้ํา 10,800,000.- 10,317,000.- e-Auction 1. บจก.สินอุดมสุรินทร' (1990)
สายหลักและแม:น้ําสาขลา (แม:น้ําชี ตําบลกะโพ
เสนอราคา 10,250,000.- บาท
อําเภอท:าตูม จังหวัดสุรินทร')
2. กิจการร:วมคา เจริญทรัพ
เสนอราคา 10,290,000.- บาท
3. หจก.บี.ดับบลิว.บี.
เสนอราคา 10,290,000.- บาท
4. หจก.จักรวาลบุรีรัมย'
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
5. หจก.หนิงหน:อง
เสนอราคา 10,297,000.- บาท

1. บจก.สินอุดมสุรินทร' (1990)
วงเงิน 10,250,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 132/2558/สกม.
17 ส.ค. 2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…สิงหาคม 2558....
หน1วยงาน....กรมเจาท1า....
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจาง
ลงซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

6. หจก.กิจทวีชัย
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
7. บจก.กรุงไทยสถาปNตย'
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
8. บจก.ไทยคอนสตรัคชั่น แอนด' เดร็จจิ้ง
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
9. กิจการร:วมคา ริมใหม:คอน
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
10. หจก.ลําปางสุธีคอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
11. หจก.รุ:งสวรรค'ก:อสราง
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
12. หนึ่งเกียรติธาดาก:อสราง
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
7 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาแม:น้ํา 47,200,000.- 40,432,000.- e-Auction 1. หจก.สินเจริญสนม
สายหลักและแม:น้ําสาขลา (แม:น้ํามูล ตําบลเมืองยาง
เสนอราคา 40,190,000.- บาท
อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
2. หจก.บี.ดับบลิว.บี.
เสนอราคา 40,300,000.- บาท

1. หจก.สินเจริญสนม
วงเงิน 40,190,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 131/2558/สกม.
17 ส.ค. 2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…สิงหาคม 2558....
หน1วยงาน....กรมเจาท1า....
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจาง
ลงซื้อหรือจาง
3. หจก.หนิงหน:อง
เสนอราคา 40,322,000.- บาท
4. บจก.แอOดวานซ' โปรเกรส เนวิเกชั่น
เซ็นเตอร'
เสนอราคา 40,330,000.- บาท
5. หจก.วี.เอส.แม็ชชิ่ง
เสนอราคา 40,332,000.- บาท
6. หจก.ลําปางสุธี คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 40,340,000.- บาท
7. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 40,350,000.- บาท
8. บจก.กรุงไทยสถาปNตย'
เสนอราคา 40,352,000.- บาท
9. หจก.พิษณุโลกวิวัฒน'พัฒนา
เสนอราคา 40,352,000.- บาท
10. หจก.รุ:งสวรรค'ก:อสราง
เสนอราคา 40,352,000.- บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…สิงหาคม 2558....
หน1วยงาน....กรมเจาท1า....
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

8 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาแม:น้ํา 4,050,000.สายหลักและแม:น้ําสาขลา (ลํามาศ ตําบลชุมแสง
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย')

ราคากลาง

วิธีซื้อ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจาง
ลงซื้อหรือจาง

3,957,000.- e-Auction 1. หจก.อรรถวัฒน'
เสนอราคา 3,935,000.- บาท
2. หจก.บี.ดับบลิว.บี.
เสนอราคา 3,947,000.- บาท
3. หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
4. บจก.กรุงไทยสถาปNตย'
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
5. หจก.รุ:งสวรรค'ก:อสราง
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
6. กิจการร:วมคา 3ส ไทย
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
7. หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
8. หจก.จักรวาลบุรีรัมย'
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
9. หจก.ชุมพลโยธาพาณิชย'
เสนอราคา 3,950,000.- บาท

1. หจก.อรรถวัฒน'
วงเงิน 3,935,000.- บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด 138/2558/สกม.
28 ส.ค. 2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…สิงหาคม 2558....
หน1วยงาน....กรมเจาท1า....
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

9 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาแม:น้ํา 8,100,000.สายหลักและแม:น้ําสาขลา (ลําเชิงไกร ตําบลกําปNง
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา)

ราคากลาง

วิธีซื้อ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจาง
ลงซื้อหรือจาง

7,855,000.- e-Auction 1. กิจการร:วมคา เจริญทรัพย'
เสนอราคา 7,790,000.- บาท
2. หจก.บี.ดับบลิว.บี.
เสนอราคา 7,840,000.- บาท
3. กิจการร:วมคา ริมใหม:คอน
เสนอราคา 7,843,000.- บาท
4. บจก.กรุงไทยสถาปNตย'
เสนอราคา 7,845,000.- บาท
5. หจก.จักรวาลบุรีรัมย'
เสนอราคา 7,845,000.- บาท
6. กิจการร:วมคา 3ส ไทย
เสนอราคา 7,845,000.- บาท
7. หจก.รุ:งสวรรค'ก:อสราง
เสนอราคา 7,845,000.- บาท
8. หจก.วี.เอส.แม็ชชิ่ง
เสนอราคา 7,845,000.- บาท
9.หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก:อสราง
เสนอราคา 7,845,000.- บาท
10. หจก.อรรถวัฒน'
เสนอราคา 7,845,000.- บาท
11. บจก.ศรีภูมิการโยธา
เสนอราคา 7,845,000.- บาท

1. กิจการร:วมคา เจริญทรัพย'
วงเงิน 7,790,000.- บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด 135/2558/สกม.
21 ส.ค. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป*งบประมาณ 2558 กรมเจาท0า
เดือน สิงหาคม
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

1 ประกวดราคาจางเหมาปรับปรุงหองอบรม 3,300,000.สัมมนา อาคาร 1 ชั้น ๔

2 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอก
และบํารุงรักษาแม9น้ําสายหลัก
และแม9น้ําสาขลา (แม9น้ํามูล ตําบลสตึก
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย%)

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ

3,300,000.- e-Auction 1. บจก.อเล็กซ% บิลท%
2. บจก.ไตตง อลูมินั่ม แอนด% เดคคอร%
3. หจก.สยามท9าพระก9อสราง
4. บจก.นครอินทร%วัฒนา
5. บจก.ฉัตรบูรพา
6. บจก.ไอ.ซี.โอ.กรุAป

16,200,000.- 15,152,000.- e-Auction 1. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
2. หจก.สินเจริญสนม
3. หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก9อสราง
4. หจก. อึ้งแซเฮง
5. หจก.จักรวาลบุรีรัมย%
6. หจก.บุรีรัมย% ส.เจริญสุขก9อสราง
7. หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
8. หจก.สินเจริญชัยก9อสราง
9. กิจการร9วมคาริมใหม9คอน
10. กิจการร9วมคา 3ส ไทย

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
1. บจก.อเล็กซ% บิลท%

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

1. บจก.อเล็กซ% บิลท%

เสนอราคา 3,290,000.- บาท
วงเงิน 3,290,000.- บาท
2. บจก.ไตตง อลูมินั่ม แอนด% เดคคอร%
เสนอราคา 3,294,000.- บาท
3. หจก.สยามท9าพระก9อสราง
เสนอราคา 3,294,000.- บาท
4. บจก.นครอินทร%วัฒนา
เสนอราคา 3,294,000.- บาท
1. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
เสนอราคา 15,117,000.-บาท
2. หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 15,120,000.-บาท
3. หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก9อสราง
เสนอราคา 15,122,000.- บาท

1. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
วงเงิน 15,117,000.-บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด 129/2558/สกม.
28 ก.ค. 2558

เสนอราคาต่ําสุด 134/2558/สกม.
18 ส.ค. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป*งบประมาณ 2558 กรมเจาท0า
เดือน สิงหาคม
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

3 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอก
4,050,000.และบํารุงรักษาแม9น้ําสายหลัก
และแม9น้ําสาขลา (ลํานางรอง ตําบลชํานิ
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย%)

3,957,000.- e-Auction 1. หจก.จักรวาลบุรีรัมย%
2. หจก.สินเจริญสนม
3. หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก9อสราง
4. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
5. หจก.ชุมพลโยธาพาณิชย%
6. หจก.อึ้งแซเฮง
7. หจก.บุรีรัมย% ส.เจริญสุขก9อสราง
8. หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
9. หจก.สินเจริญชัยก9อสราง
10 บจก.ซี.บี. ดีเวลอปเมนท% กรุป
11. กิจการร9วมคา 3ส ไทย

1. หจก.จักรวาลบุรีรัมย%
เสนอราคา 3,942,000.- บาท
2. หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
3. หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก9อสราง
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
4. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
5. หจก.ชุมพลโยธาพาณิชย%
เสนอราคา 3,950,000.- บาท

1. หจก.จักรวาลบุรีรัมย%
วงเงิน 3,942,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 136/2558/สกม.
20 ส.ค. 2558

4 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอก
และบํารุงรักษาแม9น้ํา สายหลัก
และแม9น้ําสาขลา (ลําปลายมาศ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา)

5,804,000.- e-Auction 1. หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก9อสราง
2. หจก.สินเจริญสนม
3. หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
4. หจก.อึ้งแซเฮง
5. หจก.จักรวาลบุรีรัมย%
6. หจก.สินเจริญชัยก9อสราง
7. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
8 บจก.ซี.บี. ดีเวลอปเมนท% กรุป
9. กิจการร9วมคา 3ส ไทย

1. หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก9อสราง
เสนอราคา 5,780,000.- บาท
2. หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 5,794,000.- บาท
3. หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
เสนอราคา 5,794,000.- บาท
4. หจก.จักรวาลบุรีรัมย%
เสนอราคา 5,794,000.- บาท
5. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
เสนอราคา 5,794,000.- บาท

1. หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก9อสราง
วงเงิน 5,780,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 137/2558/สกม.
28 ส.ค. 2558

5,940,000.-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป*งบประมาณ 2558 กรมเจาท0า
เดือน สิงหาคม
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอก
และบํารุงรักษาแม9น้ําสายหลัก
และแม9น้ําสาขลา (ลําเสียว
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ

37,800,000.- 34,149,000.- e-Auction 1. หจก.หนิงหน9อง
2. กิจการร9วมคา ริมใหม9 คอน
3. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
4. บจก.ส.บรรทัดไทย
5. หจก.บีดับบลิว.บี.
6. บจก.กรุงไทยสถาปQตย%
7. บจก.แอAดวานซ% โปรเกรส
เนวิเกชั่น เซ็นเตอร%
8. หจก. ชิตเชษฐ%
9. หจก.กองมณีก9อสราง
10. หจก.อึ้งแซเฮง
11. หจก.สินเจริญสนม
12. บจก.สินอุดมสุรินทร% (1990)
13. หจก.ท9าทรายรุ9งอรุณ
14. หจก.เลาซุ9ยเซงก9อสราง
15. หจก.บุญกวางพาณิชย%
16. หจก.ทรัพย%อนันต%เกษตรก9อสราง
17. หจก.ลําปางสุธีคอนสตรัคชั่น
18. หจก.พิษณุโลกวิวัฒน%พัฒนา
19. กิจการร9วมคา เอสเอ็มเอส 101

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

1. หจก.หนิงหน9อง
1. หจก.หนิงหน9อง
เสนอราคา 17,885,000.- บาท
วงเงิน 17,885,000.- บาท
2. กิจการร9วมคา ริมใหม9 คอน
เสนอราคา 20,490,000.- บาท
3. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
เสนอราคา 21,150,000.- บาท
4. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 21,900,000.- บาท
5. หจก.บีดับบลิว.บี.
เสนอราคา 22,500,000.- บาท
6. บจก.กรุงไทยสถาปQตย%
เสนอราคา 28,984,000.- บาท
7. บจก.แอAดวานซ% โปรเกรส เนวิเกชั่น
เสนอราคา 34,125,000.- บาท
8. หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 34,130,000.- บาท
9. หจก.ลําปางสุธี คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 34,134,000.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด 133/2558/สกม.
17 ส.ค. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป*งบประมาณ 2558 กรมเจาท0า
เดือน สิงหาคม
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอก
และบํารุงรักษาแม9น้ําสายหลัก
และแม9น้ําสาขลา (แม9น้ําชี ตําบลกะโพ
อําเภอท9าตูม จังหวัดสุรินทร%)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ

10,800,000.- 10,317,000.- e-Auction 1. บจก.สินอุดมสุรินทร% (1990)
2. กิจการร9วมคา เจริญทรัพ
3. หจก.บี.ดับบลิว.บี.
4. หจก.จักรวาลบุรีรัมย%
5. หจก.หนิงหน9อง
6. บจก.กรุงไทยสถาปQตย%
7. บจก.ไทยคอนสตรัคชั่น แอนด% เดร็
จจิ้ง
8. หจก.กองมณีก9อสราง
9. หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก9อสราง
10. หจก.อึ้งแซเฮง
11. หจก.อรรถวัฒน%
12. หจก.รัตนชาติก9อสราง
13. หจก.กิจชัยทวี
14. หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
15. หจก.ท9าทรายรุ9งอรุณ
16. หจก.เลาซุ9ยเซงก9อสราง
17. หจก.บุญกวางพาณิชย%
18. หจก.สันติสุขมหาสารคาม
19. หจก.ทรัพย%อนันต%เกษตรก9อสราง
20. หจก.สินเจริญชัยก9อสราง
21. หจก.ลําปางสุธีคอนสตรัคชั่น
22. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

1. บจก.สินอุดมสุรินทร% (1990)
เสนอราคา 10,250,000.- บาท
2. กิจการร9วมคา เจริญทรัพ
เสนอราคา 10,290,000.- บาท
3. หจก.บี.ดับบลิว.บี.
เสนอราคา 10,290,000.- บาท
4. หจก.จักรวาลบุรีรัมย%
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
5. หจก.หนิงหน9อง
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
6. หจก.กิจทวีชัย
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
7. บจก.กรุงไทยสถาปQตย%
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
8. บจก.ไทยคอนสตรัคชั่น แอนด% เดร็
จจิ้ง
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
9. กิจการร9วมคา ริมใหม9คอน
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
10. หจก.ลําปางสุธีคอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
11. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
เสนอราคา 10,297,000.- บาท

1. บจก.สินอุดมสุรินทร% (1990)
วงเงิน 10,250,000.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด 132/2558/สกม.
17 ส.ค. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป*งบประมาณ 2558 กรมเจาท0า
เดือน สิงหาคม
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ
23. กิจการร9วมคาริมใหม9คอน

7 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอก
และบํารุงรักษาแม9น้ําสายหลัก
และแม9น้ําสาขลา (แม9น้ํามูล
ตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา)

47,200,000.- 40,432,000.- e-Auction 1. หจก.สินเจริญสนม
2. หจก.บี.ดับบลิว.บี.
3. หจก.หนิงหน9อง
4. บจก.แอAดวานซ% โปรเกรส เนวิเกชั่น
เซ็นเตอร%
5. หจก.วี.เอส.แม็ชชิ่ง
6. หจก.ลําปางสุธี คอนสตรัคชั่น
7. บจก.ส.บรรทัดไทย
8. บจก.กรุงไทยสถาปQตย%
9. หจก.พิษณุโลกวิวัฒน%พัฒนา
10. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
11. หจก.กองมณีก9อสราง
12. บจก.ฤดีประยงค%
13. หจก.อึ้งแซเฮง
14. หจก.ท9าทรายรุ9งอรุณ
15. หจก.เลาซุ9ยเซงก9อสราง
16. หจก.สิริภูมิการโยธา
17. หจก.บุญกวางพาณิชย%
18. หจก.ทรัพย%อนันต%เกษตรก9อสราง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

12. หนึ่งเกียรติธาดาก9อสราง
เสนอราคา 10,297,000.- บาท
1. หจก.สินเจริญสนม
1. หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 40,190,000.- บาท
วงเงิน 40,190,000.- บาท
2. หจก.บี.ดับบลิว.บี.
เสนอราคา 40,300,000.- บาท
3. หจก.หนิงหน9อง
เสนอราคา 40,322,000.- บาท
4. บจก.แอAดวานซ% โปรเกรส เนวิเกชั่น
เซ็นเตอร%
เสนอราคา 40,330,000.- บาท
5. หจก.วี.เอส.แม็ชชิ่ง
เสนอราคา 40,332,000.- บาท
6. หจก.ลําปางสุธี คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 40,340,000.- บาท
7. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 40,350,000.- บาท
8. บจก.กรุงไทยสถาปQตย%
เสนอราคา 40,352,000.- บาท
9. หจก.พิษณุโลกวิวัฒน%พัฒนา
เสนอราคา 40,352,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 131/2558/สกม.
17 ส.ค. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป*งบประมาณ 2558 กรมเจาท0า
เดือน สิงหาคม
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ
19. กิจการร9วมคาริมใหม9คอน

8 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอก
และบํารุงรักษาแม9น้ําสายหลัก
และแม9น้ําสาขลา (ลํามาศ ตําบลชุมแสง
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย%)

4,050,000.-

3,957,000.- e-Auction 1. หจก.อรรถวัฒน%
2. หจก.บี.ดับบลิว.บี.
3. หจก.สินเจริญสนม
4. บจก.กรุงไทยสถาปQตย%
5. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
6. กิจการร9วมคา 3ส ไทย
7. หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
8. หจก.จักรวาลบุรีรัมย%
9. หจก.ชุมพลโยธาพาณิชย%
10. หจก.ชุมพลโยธาพาณิชย%
11. หจก.บานกรวดการโยธา
12. หจก.บุญกวางพาณิชย%
13. กิจการร9วมคาริมใหม9คอน

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

10. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
เสนอราคา 40,352,000.- บาท
1. หจก.อรรถวัฒน%
เสนอราคา 3,935,000.- บาท
2. หจก.บี.ดับบลิว.บี.
เสนอราคา 3,947,000.- บาท
3. หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
4. บจก.กรุงไทยสถาปQตย%
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
5. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
6. กิจการร9วมคา 3ส ไทย
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
7. หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
8. หจก.จักรวาลบุรีรัมย%
เสนอราคา 3,950,000.- บาท
9. หจก.ชุมพลโยธาพาณิชย%
เสนอราคา 3,950,000.- บาท

1. หจก.อรรถวัฒน%
วงเงิน 3,935,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 138/2558/สกม.
28 ส.ค. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป*งบประมาณ 2558 กรมเจาท0า
เดือน สิงหาคม
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอก
และบํารุงรักษาแม9น้ําสายหลัก
และแม9น้ําสาขลา (ลําเชิงไกร ตําบลกําปQง
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
8,100,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ

7,855,000.- e-Auction 1. กิจการร9วมคา เจริญทรัพย%
2. หจก.บี.ดับบลิว.บี.
3. กิจการร9วมคา ริมใหม9คอน
4. บจก.กรุงไทยสถาปQตย%
5. หจก.จักรวาลบุรีรัมย%
6. กิจการร9วมคา 3ส ไทย
7. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
8. หจก.วี.เอส.แม็ชชิ่ง
9. หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก9อสราง
10. หจก.อรรถวัฒน%
11. บจก.ศรีภูมิการโยธา
12. หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
13. หจก.สิริภูมิการโยธา
14. หจก.บุญกวางพาณิชย%

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
1. กิจการร9วมคา เจริญทรัพย%
เสนอราคา 7,790,000.- บาท
2. หจก.บี.ดับบลิว.บี.
เสนอราคา 7,840,000.- บาท
3. กิจการร9วมคา ริมใหม9คอน
เสนอราคา 7,843,000.- บาท
4. บจก.กรุงไทยสถาปQตย%
เสนอราคา 7,845,000.- บาท
5. หจก.จักรวาลบุรีรัมย%
เสนอราคา 7,845,000.- บาท
6. กิจการร9วมคา 3ส ไทย
เสนอราคา 7,845,000.- บาท
7. หจก.รุ9งสวรรค%ก9อสราง
เสนอราคา 7,845,000.- บาท
8. หจก.วี.เอส.แม็ชชิ่ง
เสนอราคา 7,845,000.- บาท
9. หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก9อสราง
เสนอราคา 7,845,000.- บาท
10. หจก.อรรถวัฒน%
เสนอราคา 7,845,000.- บาท
11. บจก.ศรีภูมิการโยธา
เสนอราคา 7,845,000.- บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง
1. กิจการร9วมคา เจริญทรัพย%
วงเงิน 7,790,000.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด 135/2558/สกม.
21 ส.ค. 2558

