แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558
กรมเจาท&า
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมาบริการซอฟต-แวร-และระบบ
สื่อสารดาวเทียมสําหรับระบบติดตามเรือ
ระยะไกล (LRIT) โดยวิธีพิเศษ

วงเงิน
งบประมาณ
1,681,700.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,681,700.00 วิธีพิเศษ บจก.เคมิลิงค- อินเตอร-เนชั่นแนล
บจก.เคมิลิงค- อินเตอร-เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จํากัด 1,681,700.- บาท (ประเทศไทย) จํากัด 1,681,700.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งเช9าเลขที่ จ/2559/24
30 ตุลาคม 2558

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558
กรมเจาท&า
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ

2

ขนาดไม:นอยกว:า 45 ที่นั่ง จํานวน 5 คัน
จัดจางซ:อมเครื่องถ:ายเอกสาร

3

ยี่หอ Kyocera รุ:น TASKalfa 6500i
และ รุ:น KM-5050
จางเหมารถบรรทุกเพื่อขนส:งเรือเจ็ทสกี จากกรมเจาท:า
กรุงเทพฯ
ไปส:
งมอบสํานักงานเจาท:าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย(จท.279)

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

110,000.00 110,000.00 ตกลงราคา หจก.พสุเชษฐ6 ทรานเซอร6วิส
หจก.พสุเชษฐ6 ทรานเซอร6วิส
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/5
110,000.- บาท
110,000.- บาท
2 ตุลาคม 2558
60,615.50 60,615.50 ตกลงราคา บจก.เคียวเซร:า ด็อคคิวเมนท6 โซลูชั่นส6 บจก.เคียวเซร:า ด็อคคิวเมนท6 โซลูชั่นส6 มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/6
(ประเทศไทย) 60,615.50 บาท (ประเทศไทย) 60,615.50 บาท
30 ตุลาคม 2558

46,010.00 46,010.00 ตกลงราคา บจก.กัปตัน 46,010.- บาท

บจก.กัปตัน 46,010.- บาท

69,550.00 69,550.00 ตกลงราคา บจก.ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
(มหาชน) 69,550.- บาท
4,584.95 4,584.95 ตกลงราคา บจก.ประดิษฐ6ศิลปU เซ็นเตอร6
4584.95 บาท
1,005.80 1,005.80 ตกลงราคา หจก.ศรีบุญตรายาง 1,005.80 บาท

บจก.ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง มีผูเสนอราคารายเดียว
(มหาชน) 69,550.- บาท
บจก.ประดิษฐ6ศิลปU เซ็นเตอร6
มีผูเสนอราคารายเดียว
4584.95 บาท
หจก.ศรีบุญตรายาง 1,005.80 บาท มีผูเสนอราคารายเดียว

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/7
30 ตุลาคม 2558

4

และสํานักงานเจาท:าภูมิภาคสาขาสตูล(จท.280)
จางเหมาจัดพิมพ6แบบ คร.4(บาง) หนังสือสัญญา

5

และบัญชีคนประจําเรือ จํานวน 1,000 เล:ม
จางเหมาทําตรายาง ของผ:ายช:วยอํานวยการ

6

จํานวน 29 อัน
จางเหมาทําตรายาง จํานวน 13 รายการ

7

จางเหมาทําตรายาง จํานวน 19 รายการ

1,562.20

1,562.20 ตกลงราคา หจก.ศรีบุญตรายาง 1,562.20 บาท หจก.ศรีบุญตรายาง 1,562.20 บาท มีผูเสนอราคารายเดียว

8

จางเหมาทําตรายาง จํานวน 38 รายการ

5,221.60

5,221.60 ตกลงราคา หจก.ศรีบุญตรายาง 5,221.60 บาท หจก.ศรีบุญตรายาง 5,221.60 บาท มีผูเสนอราคารายเดียว

9

จางเหมาจัดพิมพ6ใบอนุญาตเรืออกจากท:า (ท.23)

66,250.00

66,250.00 ตกลงราคา บจก.ไทยบริติชชีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง (มหาชน) บจก.ไทยบริติชชีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง (มหาชน) มีผูเสนอราคารายเดียว
66,250.- บาท
66,250.- บาท
49,220.00 ตกลงราคา บจก.ไทยบริติชชีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง (มหาชน) บจก.ไทยบริติชชีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง (มหาชน) มีผูเสนอราคารายเดียว

โดยใชกระดาษปVองกันปลอมแปลง จํานวน 500 เล:ม
10 จางเหมาจัดพิมพ6แบบกระดาษลายน้ําที่มีสัญลักษณ6
ตรากรมเจาท:า จํานวน 10,000 แผ:น
11 จางเหมางานโฆษณาและเผยแพร:

95,000.00

12 จางเหมาซ:อมทําเครื่องปรับอากาศ ยี่หอ FOCUS

13,900.00

จํานวน 3 เครื่อง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

49,220.00

49,220.- บาท

49,220.- บาท

95,000.00 ตกลงราคา บจก.ครูว6 มีเดียแอนด6 เอนเทอร6เมนเมนท6 บจก.ครูว6 มีเดียแอนด6 เอนเทอร6เมนเมนท6
95,000.- บาท
95,000.- บาท
13,900.00 ตกลงราคา นายคมสันต6 ร:มลําดวน 13,900.- บาท นายคมสันต6 ร:มลําดวน 13,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว
มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/8
4 พฤศจิกายน 2558

ใบสั่งจางเลขที่ 8/2559/1
16 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 9/2559/1
5 พฤศจิกายน 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 10/2559/1
4 พฤศจิกายน 2558
ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/9
6 พฤศจิกายน 2558
ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/10
10 พฤศจิกายน 2558
ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/11
11 พฤศจิกายน 2558
ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/12
11 พฤศจิกายน 2558
ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/13
11 พฤศจิกายน 2558

แบบ สขร.1

13 จางเหมาจัดพิมพ6แบบพิมพ6 จํานวน 2 รายการ

24,610.00

แบบ บ.65 คํารองขอโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย จํานวน

24,610.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ6 24,610.- บาท

14 จางเหมาซ:อมทําเครื่องปรับอากาศ ยี่หอ FOCUS

6,250.00

6,250.00 ตกลงราคา

15 จางเหมาจัดพิมพ6แบบกระดาษลายน้ําที่มีสัญลักษณ6

52,430.00

52,430.00 ตกลงราคา

ตรากรมเจาท:า จํานวน 10,000 แผ:น
16 จางเหมาซ:อมทําเรือยนต6ตรวจการณ6เจาท:า 151

98,975.00

98,975.00 ตกลงราคา

17 จางซ:อมเครื่องถ:ายเอกสาร ยี่หอ Ricoh รุ:น MP 3391

29,704.27

29,704.27 ตกลงราคา

18 จางซ:อมเครื่องถ:ายเอกสาร ยี่หอ Fuji Xerox

18,404.00

18,404.00 ตกลงราคา

188,100.00

188,100.00 ตกลงราคา

20 จางเหมาบริการจัดเตรียมพิธีปล:อยแถวเจาหนาที่

53,400.00

53,400.00 ตกลงราคา

ตรวจตราความปลอดภัยการสัญจรทางน้ํา
21 จางเหมาจัดพิมพ6แบบพิมพ6หนังสือรับรองการถอน
สัจําญนวน
ชาติ 2,000 ฉบับ

32,100.00

32,100.00 ตกลงราคา

22 จางเหมาซ:อมบํารุงเครื่องปรับอากาศยี่หอ เซ็นทรัลแอร6

3,500.00

3,500.00 ตกลงราคา

23 จางเหมาซ:อมเครื่องพิมพ6 ยี่หอ HP รุ:น CLJ3000DN

3,980.40

3,980.40 ตกลงราคา

24 จางเหมาซ:อมทําเครื่องปรับอากาศ ยี่หอ Focus

4,700.00

4,700.00 ตกลงราคา

รุ:น DocuCentre-IV4070
จางเหมาซ:
อมแซมเปลี่ยนยางกันกระแทกโปjะท:าเรือ
19
โดยสาร จํานวน 11 ท:า

รานโสภณการพิมพ6 24,610.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/14
13 พฤศจิกายน 2558
นายคมสันต6 ร:มลําดวน 6,250.- บาท
นายคมสันต6 ร:มลําดวน 6,250.- บาท
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/15
16 พฤศจิกายน 2558
บจก.ไทยบริติชชีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง (มหาชน) บจก.ไทยบริติชชีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง (มหาชน) มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/16
52,430.- บาท
52,430.- บาท
16 พฤศจิกายน 2558
บจก.กัปตัน 98,975.- บาท
บจก.กัปตัน 98,975.- บาท
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/17
18 พฤศจิกายน 2558
บจก.ริโก (ประเทศไทย) 29,704.27
บจก.ริโก (ประเทศไทย) 29,704.27
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/18
18 พฤศจิกายน 2558
บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ6 (ประเทศไทย)
บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ6 (ประเทศไทย)
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/19
18,404.- บาท
18,404.- บาท
18 พฤศจิกายน 2558
บจก.สหการธุรกิจ 188,100.- บาท
บจก.สหการธุรกิจ 188,100.- บาท
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/20
19 พฤศจิกายน 2558
นางสาวพิจิตรา งามทับทิม 53,400.- บาท นางสาวพิจิตรา งามทับทิม 53,400.- บาท มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/21
24 พฤศจิกายน 2558
บจก.จันวาณิชย6 ซีเคียวริตี้ พริ้นท6ติ้ง
บจก.จันวาณิชย6 ซีเคียวริตี้ พริ้นท6ติ้ง
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2558/22
32,100.- บาท
32,100.- บาท
25 พฤศจิกายน 2558
นายคมสันต6 ร:มลําดวน 3,500.- บาท
นายคมสันต6 ร:มลําดวน 3,500.- บาท
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 4/2559/2
12 พฤศจิกายน 2558
บจก.เอ็กเปอร6ท โซลูชั่น แอนด6 เซอร6วิส บจก.เอ็กเปอร6ท โซลูชั่น แอนด6 เซอร6วิส
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 11/2559/1
3,980.40 บาท
3,980.40 บาท
16 พฤศจิกายน 2558
นายคมสันต6 ร:มลําดวน 4,700.- บาท
นายคมสันต6 ร:มลําดวน 4,700.- บาท
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 12/2559/1
16 พฤศจิกายน 2558

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ&างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558
กรมเจ&าท+า
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

กล-องพลาสติกทึบแบบไม-มีลอ
(ขนาด 43 x 64 x 36 ซม.)

2

ซื้อหมึกพิมพ6เอกสาร
จํานวน 8 รายการ

1.หมึกพิมพ6สี TK-594C
2.หมึกพิมพ6สี TK-594M
3.หมึกพิมพ6สี TK-594Y
4.หมึกพิมพ6สี TK-594K
5.หมึก Printer Xerox DPC1110
(CT201114)

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

60,990.00 60,990.00 ตกลงราคา 1.หจก.เอเอ็นที คอร6ปอเรชั่น
60,990.- บาท
2.บจก.เทวี่ วิน
85,600.- บาท
97,123.90 97,123.90 ตกลงราคา 1.บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร6
71,636.50 บาท
2.บจก.ปุณณ6 อินเตอร6เนชั่นแนล
6,741.- บาท
3.บจก.เคียวเซร-า ด็อคคิวเมนท็ โซลูชั่น
(ประเทศไทย) 13,268.- บาท
5.บจก.เวิลด6เทค โพรดัคท6
17,655.- บาท
6.บจก.ฟูจิ ซีร็อก (ประเทศไทย)
66,160.24 บาท
2,996.00 2,996.00 บจก.ที.เอ็น. 2,996.- บาท
บจก.เคียวเซร-า 3,317.- บาท
2,996.00 2,996.00 บจก.ที.เอ็น. 2,996.- บาท
บจก.เคียวเซร-า 3,317.- บาท
2,996.00 2,996.00 บจก.ที.เอ็น. 2,996.- บาท
บจก.เคียวเซร-า 3,317.- บาท
2,996.00 2,996.00 บจก.ที.เอ็น. 2,996.- บาท
บจก.เคียวเซร-า 3,317.- บาท
36,380.00 36,380.00 บจก.ที.เอ็น. 36,380.- บาท
บจก.ฟูจิ 40,672.84 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

หจก.เอเอ็นที คอร6ปอเรชั่น
60,990.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/4
4 พฤศจิกายน 2558

1.บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร6
71,636.50 บาท
2.บจก.ฟูจิ ซีร็อก (ประเทศไทย)
25,487.40 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/5
4 พฤศจิกายน 2558
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/6
4 พฤศจิกายน 2558

2,996.- บาท
2,996.- บาท
2,996.- บาท
2,996.- บาท
36,380.- บาท

6.ชุดตลับหมึก รุ-น UF-590
(UG-3380)
7.HP (C9373A) INK YELLOW
8.ผงหมึกเครื่องถ-ายเอกสาร
(CT201820)
3

4

ซื้อซิลิโคนใส และ ป_นยิงซิลิโคน

ซื้อกลองวัดระดับ

พรอมอุปกรณ6ครบชุด 3 ชุด

แบบ สขร.1

16,692.00 16,692.00 บจก.ที.เอ็น. 16,692.- บาท
บจก.เวิลด6เทค 17,655.- บาท
6,580.50 6,580.50 บจก.ที.เอ็น. 6,580.50 บาท
บจก.ปุณณ6 6,741.- บาท
25,487.40 25,487.40 บจก.ฟูจิ 25,487.40 บาท
1,540.80

1,540.80 ตกลงราคา 1.หจก.ประสิทธิ์นคร
1,540.80 บาท
2.หจก.เกษมภณฑ6แมชชั่นเนอร6รี่
1,669.20 บาท
147,000.00 ######### ตกลงราคา 1.บจก.ซี.อินเตอร6กรุeป
147000.- บาท
2.บจก.ซี เอส อาร6 ไอ (ประเทศไทย)
150,000.- บาท

5

ซื้อวัสดุประดับไฟตามท-าเทียบเรือ
ในวันลอยกระทง

91,019.55

6

ซื้อเสื้อชูชีพพรอมสกรีนกรมเจาท-า
จํานวน 200 ตัว และซื้อตะแกรง
จํานวน 50 อัน เพื่อใชในวันลอยกระทง

79,180.00

1.เสื้อชูชีพ สีสม
2.ตระแกรงลวดพรอมดามจับ

91,019.55 ตกลงราคา 1.หจก.ประสิทธิ์นคร 91,019.55 บาท
2.บจก.อีซี ออฟฟfศ แอนด6 โปรดักส6
103,256.07 บาท
3.หจก. จี โปรดักส6 112,847.55 บาท
4.หจก.เกษมภัณฑ6 แมชชั่นเนอร6รี่
94,941.10 บาท
79,180.00 ตกลงราคา 1.ส.รุ-งโรจน6 79,180.- บาท
2.บจก.โพลลี่ 107,000.- บาท
3.หจก.ประสิทธิ์นคร 14,445.- บาท
4.หจก.เกษมภัณฑ6 แมชชั่นเนอร6รี่
16,050.- บาท
ส.รุ-งโรจน6 79,180.- บาท
บจก.โพลลี่ 107,000.- บาท
หจก.ประสิทธิ์นคร 14,445.- บาท
หจก.เกษมภัณฑ6ฯ 16,050.- บาท

16,692.- บาท
6,580.50 บาท
25,487.40 บาท
หจก.ประสิทธิ์นคร
1,540.80 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2559/3
2 ตุลาคม 2558

บจก.ซี.อินเตอร6กรุeป
147000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/3
29 ตุลาคม 2558

หจก.ประสิทธิ์นคร 91,019.55 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/7
6 พฤศจิกายน 2558

1.ส.รุ-งโรจน6 79,180.- บาท
2.หจก.ประสิทธิ์นคร 14,445.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/8
9 พฤศจิกายน 2558
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/9
9 พฤศจิกายน 2558

79,180.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

14,445.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

7

ซื้อโคมไฟแบบหลอดคู-ติดเพดาน
จํานวน 3 โคม และวัสดุติดตั้งปลั๊กไฟ
สายโทรศัพท6และสายเลน
8 ซื้อกระดาษพิมพ6แผนที่สําหรับใชกับ
เครื่องพิมพ6แผนที่รุ-น HP Designjet130
และ 800
9 ซื้อวัสดุประดับในกรมเจาท-า
เนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2558 จํานวน 23 รายการ
10 ซื้อปmายหามใชโปnะเทียบเรือ
และเชือกลอมพื้นที่หามใช

11 ซื้อซองขาวครุฑ ซี 6

10,255.95

แบบ สขร.1

หจก.ประสิทธิ์นคร 10,255.95 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/10
12 พฤศจิกายน 2558

บจก.เอ็น.เอส.เอฟ(ไทยแลนด6)

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/11
16 พฤศจิกายน 2558

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/12
16 พฤศจิกายน 2558

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/13
18 พฤศจิกายน 2558

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/14
18 พฤศจิกายน 2558

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/15
18 พฤศจิกายน 2558
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/16
18 พฤศจิกายน 2558
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/17
18 พฤศจิกายน 2558

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/18
19 พฤศจิกายน 2558

11,331.60 บาท
20,758.00

146,624.24

7,136.90

84,262.50

จํานวน 35,000 ซอง

12 ซื้อห-วงชูชีพพรอมเชือก

10,255.95 ตกลงราคา 1.หจก.ประสิทธิ์นคร 10,255.95 บาท
2.หจก.เกษมภัณฑ6 แมชชั่นเนอร6รี่

277,815.80

และวัสดุเพื่อใชกับเรือยนต6ต-างๆ
ของกลุ-มเรือตรวจการณ6 จํานวน 5 รายการ

1.พวงชูชีพและเชือกไนล-อนสีแดง
ลอยน้ําไดดี ขนาด 6 มม.
2.ผงซักฟอก,สก็อตไบร6,ฝอยเหล็ก

272,850.00

3.ธงเขียวและธงแดง ขนาด 18x24 นิ้ว
13 ซื้อวัสดุเพื่อใชกับงานลอยกระทง
จํานวน 14 รายการ

963.00
13,567.60

4,002.80

20,758.00 ตกลงราคา 1.บจก.เอ็น.เอส.เอฟ(ไทยแลนด6)
20,758.- บาท
2.บจก.ปภาวิน 21,828.- บาท
146,624.24 ตกลงราคา 1.หจก.เอเอ็นที คอร6ปอเรชั่น
146,624.24 บาท
2.บจก.โปรดีเคล 162,540.49 บาท
7,136.90 ตกลงราคา 1.หจก.เอเอ็นที คอร6ปอเรชั่น
7,136.90 บาท
2.หจก.ดีเจริญโลคพัฒนกิจ
7768.20 บาท
84,262.50 ตกลงราคา 1.บจก.อีซี ออฟฟfศ แอนด6 โปรดักส6

20,758.- บาท
หจก.เอเอ็นที คอร6ปอเรชั่น
146,624.24 บาท
หจก.เอเอ็นที คอร6ปอเรชั่น
7,136.90 บาท

บจก.อีซี ออฟฟfศ แอนด6 โปรดักส6

84,262.50 บาท
84,262.50 บาท
2.หจก.จี โปรดักส6 102,987.50 บาท
1.ส.รุ-งโรจน6 272,850.- บาท
277,815.80 ตกลงราคา 1.ส.รุ-งโรจน6 272,850.- บาท
2.หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย 4,002.80 บาท 2.หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย 4,002.80 บาท
3.รานบวรไตรรงค6 963.- บาท
3.บจก.ไทยพัฒนากร 5,029.- บาท
4.รานบวรไตรรงค6 963.- บาท

272,850.00 ส.รุ-งโรจน6 272,850.- บาท
4,002.80 บาท
บจก.ไทยพัฒนากร 5,029.- บาท
963.00 รานบวรไตรรงค6 963.- บาท
13,567.60 ตกลงราคา 1.หจก.ประสิทธิ์นคร 13,537.60 บาท
2.หจก.เกษมภัณฑ6 แมชชั่นเนอร6รี่
14,701.80 บาท
4,002.80

หจก.ซี.เอส.พี.ฯ

272,850.- บาท
272,850.- บาท
963.- บาท
หจก.ประสิทธิ์นคร 13,537.60 บาท

14 ซื้ออะไหล-เรือยยนต6ตรวจการณ6เจาท-า 270
15 ซื้ออุปกรณ6บันทึกขอมูล (FLASH DRIVE)

16 ซื้อแผ-น CD-R
17 ซื้อวัสดุทําแท-นสําหรับวางเครื่องสักการะ
และติดปmายชีวประวัติกัปตัน จอห6น บุช
จํานวน 14 รายการ
18 ซื้อแฟmมใส-เอกสารสําหรับผูเขาร-วม

25,638.27
802.50

642.00
58,882.10

1,364.25

การประชุมระดับอาเซียน จํานวน 75 ใบ
19 ซื้อสายรัด 15 มม. สีเหลือง หนา 0.6 มม.
จํานวน 5 มวน

3,611.25

20 ซื้อปmายตั้งโตeะสามเหลี่ยมพลาสติก

3,049.50

จํานวน 30 อัน
21 ซื้อแบตเตอรี่สําหรับเรือยนต6ตรวจการณ6
เจาท-า 255 (แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต6
100 แอมแปร6)
22 ซื้อวัสดุเพื่อใชสําหรับติดตั้งโทรศัพท6

4,173.00

2,016.95

ภายในกองส-งเสริมการพาณิชยนาวี

23 ซื้อวัสดุเพื่อใชกับงานลอยกระทง
จํานวน 14 รายการ
24 ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ6
จํานวน 2 รายการ
25 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

3,177.00
2,311.20
4,196.54

25,638.27 ตกลงราคา บจก.อัล มารีน เซอร6วิส 25,638.27 บาท บจก.อัล มารีน เซอร6วิส 25,638.27 บาท
802.50 ตกลงราคา 1.บจก.อีซี ออฟฟfศ แอนด6 โปรดักส6
802.50 บาท
2.เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง 866.70 บาท
642.00 ตกลงราคา 1.เอส.ที.ดี เทรดดิ้ง 642.- บาท

บจก.อีซี ออฟฟfศ แอนด6 โปรดักส6
802.50 บาท
เอส.ที.ดี เทรดดิ้ง 642.- บาท

2.รานเลิศทวีกิจ 802.50 บาท
58,882.10 ตกลงราคา 1.หจก.ประสิทธิ์นคร 58,882.10 บาท หจก.ประสิทธิ์นคร 58,882.10 บาท
2.หจก.เกษมภัณฑ6 แมชชั่นเนอร6รี่
64,167.90 บาท
1,364.25 ตกลงราคา 1.หจก.เอเอ็นที คอร6ปอเรชั่น 1,364.25 บาท หจก.เอเอ็นที คอร6ปอเรชั่น 1,364.25 บาท
2.บจก.โปรดีเคล 1,524.75 บาท
3,611.25 ตกลงราคา 1.บจก.ปuเตอร6 พอล แอนด6 แมรี่ อินเตอร6เทรด บจก.ปuเตอร6 พอล แอนด6 แมรี่ อินเตอร6เทรด
3,611.25 บาท
3,611.25 บาท
2.บจก.ทองรุ-งเรือง(2009)
3,798.50 บาท
3,049.50 ตกลงราคา 1.เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง 3,049.50 บาท
1.เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง 3,049.50 บาท
2.รานเลิศทวีกิจ 4,012.50 บาท
4,173.00 ตกลงราคา 1.หจก.ประสิทธิ์นคร 4,173.- บาท
2.หจก.เกษมภัณฑ6 แมชชั่นเนอร6รี่
4,280.-บาท
2,016.95 ตกลงราคา 1.หจก.ประสิทธิ์นคร 2,016.95 บาท
2.หจก.เกษมภัณฑ6 แมชชั่นเนอร6รี่
2,525.20 บาท
3,177.00 ตกลงราคา 1.หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย 3,177.- บาท
2.บจก.ไทยพัฒนากร 4,162.30 บาท
2,311.20 ตกลงราคา บวรไตรรงค6 2,311.20 บาท

แบบ สขร.1

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/20
25 พฤศจิกายน 2558
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2559/1
29 พฤศจิกายน 2558
เสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคาต่ําสุด

หจก.ประสิทธิ์นคร 4,173.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

หจก.ประสิทธิ์นคร 2,016.95 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย 3,177.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2559/2
29 พฤศจิกายน 2558
ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2559/1
26 ตุลาคม 2558
ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2559/1
9 พฤศจิกายน 2558
ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2559/1
13 พฤศจิกายน 2558

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2559/1
16 พฤศจิกายน 2558
ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2559/2
16 พฤศจิกายน 2558
ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2559/1
16 พฤศจิกายน 2558

ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2559/4
19 พฤศจิกายน 2558
บวรไตรรงค6 2,311.20 บาท
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2559/5
25 พฤศจิกายน 2558
4,196.54 ตกลงราคา 1.หจก.เอเอ็นที คอร6ปอเรชั่น 4,196.54 บาท หจก.เอเอ็นที คอร6ปอเรชั่น 4,196.54 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2559/2
2.หจก.ดีเจริญไชคพัฒนกิจ 4,761.50 บาท
26 พฤศจิกายน 2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…พฤศจิกายน 2558....
หน4วยงาน....กรมเจาท4า....
วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1 ประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษา
อุปกรณ#คอมพิวเตอร#และระบบสาร
บรรณ
อิเล็กทรอนิกส#

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

1,500,000.-

1,500,000.-

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

e-bidding 1. หจก.เฟเวอร#ริทดีไซน#
เสนอราคา 1,324,500.- บาท

แบบ สขร.1

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1. หจก.เฟเวอร#ริทดีไซน#

เสนอราคาต่ําสุด

วงเงิน 1,324,500.- บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง
3/2559/พย.
26 ต.ค. 2558

2. บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส#
เสนอราคา 1,500,000.- บาท

2 ประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษาหอง
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรณ#แม>ข>าย

846,000.-

3 ประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร#เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ว>าดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร#ฯ
พ.ศ. 2550

1,800,000.-

846,000.-

e-bidding 1. บจก.ไซท# เพรพพาเรชั่น

แมเนจเมนท#
เสนอราคา 840,000.- บาท
1,800,000.-

e-bidding 1. บจก.ยิบอินซอย

เสนอราคา 1,794,000.- บาท

1. บจก.ไซท# เพรพพาเรชั่น
แมเนจเมนท#
วงเงิน 835,000.- บาท

ถูกตองครบถวน
และเป@นผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

9/2559/พย.
17 พ.ย. 2558

1. บจก.ยิบอินซอย
วงเงิน 1,790,000.- บาท

ถูกตองครบถวน
และเป@นผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

6/2559/พย.
10 พ.ย. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2558 กรมเจาท2า
เดือน พฤศจิกายน 2558

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1 ประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษา
อุปกรณ#คอมพิวเตอร#และระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส#

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

1,500,000.-

1,500,000.-

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

e-bidding 1. หจก.เฟเวอร#ริทดีไซน#

2. บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส#

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1. หจก.เฟเวอร#ริทดีไซน#

1. หจก.เฟเวอร#ริทดีไซน#

เสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคา 1,324,500.- บาท

วงเงิน 1,324,500.- บาท

3/2559/พย.
26 ต.ค. 2558

3. บจก.ออลเทลเน็ตเวิร#ค
2. บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส#
4. บจม.โอเพ;น เทคโนโลยี่
เสนอราคา 1,500,000.5. บจก.เอ.แอนด# มารีน (ไทย)
6. บจก.อู;ปราการกลการ
7. กิจการรานคา พี บี คอมพิวเตอร#
เซอร#วิส

2 ประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษาหอง 846,000.-

846,000.-

e-bidding 1. บจก.ไซท# เพรพพาเรชั่น
แมเนจเมนท#
2. บจก.ออลเทลเน็ตเวิร#ค
3. บจก. เอ.แอนด# มารีน (ไทย)

1. บจก.ไซท# เพรพ
1. บจก.ไซท# เพรพพาเรชั่น
พาเรชั
แมเนจเมนท#บาท
แมเนจเมนท#
วงเงิ
น ่น835,000.เสนอราคา 840,000.- บาท

ถูกตองครบถวน
9/2559/พย.
และเปDนผูมีสิทธิ 17 พ.ย. 2558
เสนอราคารายเดียว

1,800,000.-

e-bidding 1. บจก.ยิบอินซอย
2. บจก.บางกอก เว็บ โซลูชั่น
3. บจก.เอสแอลเอ โซลูชั่น
4. บจก.ออลเทลเน็ตเวิร#ค
5. บมจ.โอเพ;น เทคโนโลยี่
6. บจก. เอ.แอนด# มารีน (ไทย)
7. บจก.ดีเอ็กซ#พี (ไทยแลนด#)

1. บจก.ยิบอินซอย
เสนอราคา 1,794,000.-

ถูกตองครบถวน
6/2559/พย.
และเปDนผูมีสิทธิ 10 พ.ย. 2558
เสนอราคารายเดียว

ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรณ#แม;ข;าย

3 ประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร#เพื่อรองรับ
พ.ร.บ. ว;าดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร#ฯ พ.ศ. 2550

วิธีซื้อ
หรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

1,800,000.-

1. บจก.ยิบอินซอย
วงเงิน 1,790,000.-

