แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2558
กรมเจาท%า
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

ซื้อวัสดุไฟฟ.า ที่ใชงานประจําป0งบประมาณ
2559 จํานวน 10 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

105,202.40

105,202.40 ตกลงราคา 1.บจก.ธนพรอิเล็กทริค 105,202.40 บาท บจก.ธนพรอิเล็กทริค 105,202.40 บาท

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เสนอราคาต่ําสุด

2.หจก.วีเจซอฟท: เซอร:วิส 106,900.- บาท

2

3

4

5

6
7

ซื้อหนังสือมาตราน้ํา-น@านน้ําไทย ประจําป0
งบประมาณ 2559 จํานวน 128 เล@ม

19,200.00

ซื้ออุปกรณ:สําหรับเดินสายแลน สายไฟฟ.า
และสายโทรศัพท: สปว.

31,286.80

ซื้อวัสดุซ@อมแซมพื้นหองประชุม

ซื้อวัสดุไฟฟ.าซ@อมทําโรงจอดเรือ(วัดทอง
นพคุณ) จํานวน 12 รายการ

ซื้อกล@องเก็บเอกสารใส@แฟ.ม 3 นิ้ว 6 แฟ.ม
ฝาครอบ 5 ชั้น จํานวน 300 กล@อง
จัดซื้ออะไหล@ สําหรับเรือตรวจการณ:เจา
ท@า 270 จํานวน 1 รายการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/19
20 พฤศจิกายน 2558

3.หจก.เอเอ็นที คอร:ปอเรชั่น
173,988.42 บาท
19,200.00 ตกลงราคา ศูนย:สนับสนุนการเดินเรือกรมอุทกศาสตร:
19,200.- บาท

ศูนย:สนับสนุนการเดินเรือกรมอุทกศาสตร:
19,200.- บาท

31,286.80 ตกลงราคา 1.หจก.ประสิทธิ์นคร 31,286.80 บาท

หจก.ประสิทธิ์นคร 31,286.80 บาท

22,568.44

2.หจก.เกษมภัณฑ: แมชชั่นเนอร:รี่
33,428.94 บาท
22,568.44 ตกลงราคา 1. หจก.ประสิทธิ์นคร 22,568.44 บาท

24,738.40

2.หจก.เกษมภัณฑ: แมชชั่นเนอร:รี่
24,588.60
24,738.40 ตกลงราคา 1.หจก.ประสิทธิ์นคร 24,738.40 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/21
1 ธันวาคม 2558

เสนอราคาต่ําสุด
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/22
14 ธันวาคม 2558

หจก.ประสิทธิ์นคร 22,568.44 บาท

หจก.ประสิทธิ์นคร 24,738.40 บาท

23,754.00

2.หจก.เกษมภัณฑ: แมชชั่นเนอร:รี่
27,386.65 บาท
23,754.00 ตกลงราคา หจก.เอเอ็นที คอร:ปอเรชั่น 23,754.- บาท หจก.เอเอ็นที คอร:ปอเรชั่น 23,754.- บาท

8,560.00

8,560.00 ตกลงราคา 1.หจก.เอเอ็นที คอร:ปอเรชั่น 8,560.- บาท หจก.เอเอ็นที คอร:ปอเรชั่น 8,560.- บาท
2.บจก.เทวี่ วิน 9,630.- บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคาต่ําสุด

มีผูเสนอราคารายเดียว
เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/23
14 ธันวาคม 2558

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/24
21 ธันวาคม 2558
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/26
24 ธันวาคม 2558
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/27
25 ธันวาคม 2558

แบบ สขร.1

-2สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2558
กรมเจาท%า
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559
ลําดับที่
8

9

10

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

ซื้อหมึกพิมพ:เอกสาร และดรัม ลูกกลิ้ง
สรางภาพ จํานวน 4 รายการ
1.ดรัม ลูกกลิ้งสรางภาพ เครื่องถ@าย
เอกสารฟูจิ รุ@น IV4070(CT350942)
2หมึกพิมพ: Fuji xerox (CWAA0762)
P3435DN

129,202.50

129,202.50 ตกลงราคา -

3.หมึกพิมพ: Fuji xerox (CT201919)
P255DW

9,202.00

4.หมึกพิมพ: Samsung (MLT-D309S)

41,462.50

งานจัดซื้อจัดจาง

ซื้อดรัม ลูกกลิ้งสรางภาพ สําหรับเครื่อง
ถ@ายเอกสาร ยี่หอ Fuji Xeroxg รุ@น
Docucenter-IV4070 จํานวน 2 ลูก
ซื้อเชือกฟางพลาสติกเสนใหญ@ สีขาว
ขนาด 500 กรัม จํานวน 50 มวน

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
-

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

-

-

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/29
28 ธันวาคม 2558

34,240.00

34,240.00 ตกลงราคา บจก.ฟูจิฯ 34,240.- บาท

บจก.ฟูจิฯ 34,240.- บาท

44,298.00

44,298.00 ตกลงราคา 1.บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร:
44,298.- บาท
2.บจก.ฟูจิฯ 54,184.80 บาท
3.บจก.ปุณณ: อินเตอร:เนชี่นแนล
44,940.- บาท
4.บจก.เอทีพี การตลาด 46,224.- บาท
9,202.00 ตกลงราคา 1.บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร:
9,202.- บาท
2.บจก.ฟูจิฯ 9,523.- บาท
3.บจก.ปุณณ: อินเตอร:เนชี่นแนล
9,416.- บาท
4.บจก.เอทีพี การตลาด 9,587.20 บาท
41,462.50 ตกลงราคา 1.บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร:
41,462.50 บาท
2.บจก.ปุณณ: อินเตอร:เนชี่นแนล
41,890.50 บาท
3.บจก.เอทีพี การตลาด 42,800.- บาท
34,240.00 ตกลงราคา บจก.ฟูจิฯ 34,240.- บาท

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร:
44,298.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร:
9,202.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร:
41,462.50 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

34,240.00

บจก.ฟูจิฯ 34,240.- บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/28
28 ธันวาคม 2558

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/30
28 ธันวาคม 2558

3,210.00

3,210.00 ตกลงราคา 1.หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย 3,210.- บาท
2.บจก.ไทยพัฒนากร 4,012.50 บาท

หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย 3,210.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2559/3
3 ธันวาคม 2558

แบบ สขร.1

-3สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2558
กรมเจาท%า
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559
ลําดับที่
11

งานจัดซื้อจัดจาง
ซื้อแบตเตอรี่เรือรักษาการณ:เจาท@า 281
จํานวน 1 ลูก

วงเงิน
งบประมาณ
2,621.50

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

2,621.50 ตกลงราคา 1.หจก.ประสิทธิ์นคร 2,621.50 บาท

หจก.ประสิทธิ์นคร 2,621.50 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

12

ซื้อชุดกล@องใส@หมึกเสีย ทิ้ง สําหรับใชกับ
เครื่องถ@ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่หอ Fuji
Xerox รุ@น ApeosPort-IV C2275CPS

1,284.00

2.หจก.เกษมภัณฑ: แมชชั่นเนอร:รี่
2,835.50 บาท
1,284.00 ตกลงราคา บจก.ฟูจิฯ 1,284.- บาท

13

ซื้อโชkคอัพประตูอลูมิเนียม และกลอน
ประตูอลูมิเนียม

3,638.00

3,638.00 ตกลงราคา 1.หจก.ประสิทธิ์นคร 3,638.- บาท

14

15

ซื้อแบตเตอรี่โทรศัพท:เคลื่อนที่

จัดซื้อเมาส:และคีย:บอร:ด

1,394.00

2,889.00

2.หจก.เกษมภัณฑ: แมชชั่นเนอร:รี่
4,622.40 บาท
1,394.00 ตกลงราคา 1.บจก.อีซี ออฟฟlศ แอนด: โปรดักส:
1,394.- บาท
2.บจก.เอสพีพี ครีเอท แอนด: พรินติง
1,498.- บาท
2,889.00 ตกลงราคา 1.บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร:
2,889.- บาท
2.บจก.เอทีพี การตลาด 4,044.60 บาท
3.บจก.ปุณณ: อินเตอร:เนชี่นแนล
3,531.- บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2559/6
1/12/2558

บจก.ฟูจิฯ 1,284.- บาท

หจก.ประสิทธิ์นคร 3,638.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2559/1
15/12/2558

เสนอราคาต่ําสุด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2559/5
21/12/2558

บจก.อีซี ออฟฟlศ แอนด: โปรดักส: 1,394.บาท

เสนอราคาต่ําสุด

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร: 2,889.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2559/6
24/12/2558

ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2559/4
25/12/2558

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2558
กรมเจาท%า
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559
วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

149,265.00 ตกลงราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จางเหมาจัดพิมพ-แบบพิมพ- กค.1 ใบเสร็จรับเงิน
(กระดาษต3อเนื่อง) จํานวน 300 กล3อง
จางเหมาตรวจเช็คระยะ 100,000 กม. พรอมเปลี่ยน
ถ3ายน้ํามันหล3อลื่นและเปลี่ยนอะไหล3 รถยนต-โตโยตา โค
โรล3า (อัลติส) ทะเบียน วม-414
จางเหมาซ3อมทําเครื่องมือสํารวจ จํานวน 3 เครื่อง

149,265.00

จางเหมาจัดพิมพ-กระดาษกราฟสําหรับใชกับเครื่องวัด
ระดับน้ํา, แบบฟอร-มสําหรับบันทึกค3าระดับน้ํา และ
สมุดบันทึกสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอม จํานวน
3 รายการ
จางเหมาบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคาร 1 ภายใน
กรมเจาท3า

2

3
4

5

6

จางเหมาซ3อมทําระบบควบคุมการเขา-ออกประตู อาคาร
1 และ อาคาร 6
7 จางเหมาจัดพิมพ-กระดาษพิมพ-ต3อเนื่อง จํานวน 3
รายการ และทําตรายาง จํานวน 2 รายการ
8 จางเหมาจัดพิมพ-แบบพิมพ- บ.57 คํารองขอจดทะเบียน
เรือไทย จํานวน 200 เล3ม
9 จางเหมาตราสัญลักษณ-กรมเจาท3า และหมายเลข
ครุภัณฑ-ขางประตูรถใชราชการส3วนกลาง จํานวน 8 คัน
10 จางเหมาซ3อมทําเครื่องพิมพ- ยี่หอ Fuji Xerox รุ3น
DocuPrint C2255
11 จางเหมาจัดทําปGายไวนิลในการตกแต3งประดับสถานที่
ในกรมเจาท3าสําหรับพิธีถวายสัตย-ปฏิญาณเพื่อเปZน
ขาราชการที่ดีและพลังของแผ3นดิน จํานวน 2 รายการ
12 จางเหมาทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ยี่หอ
FOCUS จํานวน 2 เครื่อง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
149,265.- บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
149,265.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/23
30 พฤศจิกายน 2558
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/25
3 ธันวาคม 2558

11,756.68

11,756.68 ตกลงราคา บจก.เอส.พี.อินเตอร-แนชั่นแนล สาขา
เชียงกง 11,756.68 บาท

บจก.เอส.พี.อินเตอร-แนชั่นแนล สาขา
เชียงกง 11,756.68 บาท

27,820.00
28,141.00

27,820.00 ตกลงราคา บจก.อี เอส อาร- ไอ (ประเทศไทย)
27,820.- บาท
28,141.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ- 28,141.- บาท

บจก.อี เอส อาร- ไอ (ประเทศไทย)
27,820.- บาท
รานโสภณการพิมพ- 28,141.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/26
14 ธันวาคม 2558
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/27
16 ธันวาคม 2558

452,600.00

452,600.00 ตกลงราคา การไฟฟGานครหลวง 452,600.- บาท

การไฟฟGานครหลวง 452,600.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/29
21 ธันวาคม 2558

9,844.00
7,688.17

9,844.00 ตกลงราคา บจก.ซี.เอ็มเอส.คอนโทรล ซิสเท็ม
บจก.ซี.เอ็มเอส.คอนโทรล ซิสเท็ม
9,844.- บาท
9,844.- บาท
7,688.17 ตกลงราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
7,688.17 บาท

7,688.17 บาท

14,980.00

14,980.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ- 14,980.- บาท

รานโสภณการพิมพ- 14,980.- บาท

12,000.00

12,000.00 ตกลงราคา อู3วิวัฒน- การาจ (คิม) 12,000.- บาท

อู3วิวัฒน- การาจ (คิม) 12,000.- บาท

18,949.70

18,949.70 ตกลงราคา บจ.เอ็กเปอร-ท โซลูชั่น แอนด- เซอร-วิส
18,949.70 บาท
1,078.56 ตกลงราคา หจก.เอเอ็นที คอร-ปอเรชั่น
1,078.56 บาท

บจ.เอ็กเปอร-ท โซลูชั่น แอนด- เซอร-วิส
18,949.70 บาท
หจก.เอเอ็นที คอร-ปอเรชั่น
1,078.56 บาท

4,000.00 ตกลงราคา นายคมสันต- ร3มลําดวน 4,000.- บาท

นายคมสันต- ร3มลําดวน 4,000.- บาท

1,078.56

4,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/30
21 ธันวาคม 2558
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/31
22 ธันวาคม 2558
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/32
22 ธันวาคม 2558
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/33
28 ธันวาคม 2558
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/35
30 ธันวาคม 2558
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 5/2559/4
4 ธันวาคม 2558
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 14/2559/1
11 ธันวาคม 2558

แบบ สขร.1

-2สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2558
กรมเจาท%า
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

13 จางเหมาซ3อมเครื่องพิมพ- Printer ยี่หอ RICOH รุ3น
AFICIO SP C220N
14 จางเหมาทําตรายาง จํานวน 53 รายการ
15 จางเหมาทําตรายาง จํานวน 8 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
1,819.00
3,573.80
770.40

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,819.00 ตกลงราคา บจก.เอ็กเปอร-ท โซลูชั่น แอนด- เซอร-วิส
1,819.- บาท
3,573.80 ตกลงราคา หจก.ศรีบุญตรายาง 3,573.80 บาท
770.40 ตกลงราคา หจก.ศรีบุญตรายาง 770.50 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

บจก.เอ็กเปอร-ท โซลูชั่น แอนด- เซอร-วิส
1,819.- บาท
หจก.ศรีบุญตรายาง 3,573.80 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

หจก.ศรีบุญตรายาง 770.50 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 8/2559/2
15 ธันวาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 5/2559/4
16 ธันวาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 13/2559/1
14 ธันวาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 3/2559/5
16 ธันวาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 15/2559/1
17 ธันวาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 9/2559/2
22 ธันวาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 14/2559/2
22 ธันวาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 4/2559/1
5 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 3/2559/1
6 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 3/2559/2
6 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 7/2559/1
6 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 1/2559/1
7 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 1/2559/2
7 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 1/2559/3
7 ตุลาคม 2558

มีผูเสนอราคารายเดียว

16 จางเหมาทําตรายาง จํานวน 24 อัน

2,150.70

2,150.70 ตกลงราคา หจก.ศรีบุญตรายาง 2,150.70 บาท

หจก.ศรีบุญตรายาง 2,150.70 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

17 จางเหมาซ3อมทําเครื่องปรับอากาศ ยี่หอ Focus

3,700.00

3,700.00 ตกลงราคา นายคมสันต- ร3มลําดวน 3,700.- บาท

นายคมสันต- ร3มลําดวน 3,700.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

18 จางเหมาซ3อมเครื่องพิมพ- (Printer) KYOCERA จํานวน
1 เครื่อง
19 จางเหมาจัดพิมพ-กระดาษพิมพ-ต3อเนื่อง จํานวน 3
รายการ และทําตรายาง จํานวน 2 รายการ
20 จางเหมาทําความสะอาดบริเวณกรมเจาท3าและดูแล
รักษาตนไม
21 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

3,852.00

3,852.00 ตกลงราคา บจก.เอ็กเปอร-ท โซลูชั่น แอนด- เซอร-วิส
3,852.- บาท
481.50 ตกลงราคา หจก.ศรีบุญตรายาง 481.50 บาท

บจก.เอ็กเปอร-ท โซลูชั่น แอนด- เซอร-วิส
3,852.- บาท
หจก.ศรีบุญตรายาง 481.50 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว
มีผูเสนอราคารายเดียว

481.50
48,000.00

48,000.00 ตกลงราคา นายอําพล ภู3อ3อน 48,000.- บาท

นายอําพล ภู3อ3อน 48,000.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.นิรมล ภู3ระยับ 72,900.- บาท

น.ส.นิรมล ภู3ระยับ 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

22 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.ศศิพร ตะโกสีย- 72,900.- บาท

น.ส.ศศิพร ตะโกสีย- 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

23 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.กัลยา ทับทิม 72,900.- บาท

น.ส.กัลยา ทับทิม 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

24 จางเหมาทําความสะอาดอาคารที่ทําการสํานักงานนํา
ร3องมาบตาพุด
25 จางเหมาดูแลรักษาตนไมและตัดหญาพื้นที่รอบ
สํานักงานนําร3องมาบตาพุด
26 จางเหมาทําความสะอาดอาคารที่ทําการสํานักงานนํา
ร3องเขตท3าเรือศรีราชา

21,600.00

21,600.00 ตกลงราคา น.ส.ภาวิณี พรมทัต 21,600.- บาท

น.ส.ภาวิณี พรมทัต 21,600.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

12,000.00

12,000.00 ตกลงราคา นายโสภณ หมอยาดี 12,000.- บาท

นายโสภณ หมอยาดี 12,000.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

21,600.00

21,600.00 ตกลงราคา น.ส.ปทุม ยศทิศ 21,600.- บาท

น.ส.ปทุม ยศทิศ 21,600.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

แบบ สขร.1

-3สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2558
กรมเจาท%า
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

27 จางเหมาทําความสะอาดอาคารที่พักเจาพนักงานนําร3อง
สํานักงานนําร3องเขตท3าเรือศรีราชา และ จางเหมา
ดูแลรักษาตนไมบริเวณที่ทําการสํานักนําร3องเขตท3าเรือ
ศรีราชา
28 จางเหมาทําความสะอาดที่ทําการสํานักงานนําร3อง
ท3าเรือน้ําลึกภูเก็ต
29 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

62,400.00

62,400.00 ตกลงราคา นางวิไลวัลย- กลิ่นเกษร 62,400.- บาท

นางวิไลวัลย- กลิ่นเกษร 62,400.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 1/2559/4
7 ตุลาคม 2558

19,200.00

19,200.00 ตกลงราคา น.ส.เล็ก เพลินจิตต- 19,200.- บาท

น.ส.เล็ก เพลินจิตต- 19,200.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.ฐิติรัตน- พานกลาง 72,900.- บาท

น.ส.ฐิติรัตน- พานกลาง 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

30 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.จําเรียง หวานสนิท 72,900.- บาท

น.ส.จําเรียง หวานสนิท 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

31 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.สมฤดี สงรอด 72,900.- บาท

น.ส.สมฤดี สงรอด 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

32 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.รพีพร แกวพารา 72,900.- บาท

น.ส.รพีพร แกวพารา 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

33 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.สุธาสินี จิรังคสกุลเดช 72,900.- บาท น.ส.สุธาสินี จิรังคสกุลเดช 72,900.- บาท มีผูเสนอราคารายเดียว

34 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.รวินันท- คงทองดี 72,900.- บาท

35 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.อุดมลักษณ- สติถิตย- 72,900.- บาท น.ส.อุดมลักษณ- สติถิตย- 72,900.- บาท มีผูเสนอราคารายเดียว

36 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.อรุณี สมหวัง 72,900.- บาท

น.ส.อรุณี สมหวัง 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

37 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.สุกัญญา สนกิจ 72,900.- บาท

น.ส.สุกัญญา สนกิจ 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

38 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา นายสมพร เพิ่มนิตย- 72,900.- บาท

นายสมพร เพิ่มนิตย- 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

39 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา นายอานนท- คัมภิรานนท- 72,900.- บาท นายอานนท- คัมภิรานนท- 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

40 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา นายจีรภัทร ฟhกภู3 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 1/2559/5
7 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 5/2559/1
7 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 5/2559/2
7 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 2/2559/1
7 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 1/2559/6
7 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 1/2559/7
7 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 1/2559/8
7 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 1/2559/9
7 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 1/2559/10
7 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/1
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/2
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/3
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/4
12 ตุลาคม 2558

น.ส.รวินันท- คงทองดี 72,900.- บาท

นายจีรภัทร ฟhกภู3 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

แบบ สขร.1

-4สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2558
กรมเจาท%า
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559
41 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.สมสมัย วิลัย 72,900.- บาท

น.ส.สมสมัย วิลัย 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

42 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.เพ็ญประภา สุขเสมอ 72,900.- บาท น.ส.เพ็ญประภา สุขเสมอ 72,900.- บาท มีผูเสนอราคารายเดียว

43 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา นางชลธิชา คัมภิรานนท- 72,900.- บาท นางชลธิชา คัมภิรานนท- 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

44 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา นายเอกชัย ชมทวี 72,900.- บาท

นายเอกชัย ชมทวี 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

45 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา นางมัทนี บุญผง 72,900.- บาท

นางมัทนี บุญผง 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

46 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา นายโภคิน วิภาวสุ 72,900.- บาท

นายโภคิน วิภาวสุ 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

47 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา นายประสพลาภ สิงห-วิรัตน- 72,900.- บาท นายประสพลาภ สิงห-วิรัตน- 72,900.- บาท มีผูเสนอราคารายเดียว

48 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.ศศิภา ชางหัวหนา 72,900.- บาท

น.ส.ศศิภา ชางหัวหนา 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

49 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา นายภูมินันท- สุขสวัสดิ์ 72,900.- บาท

นายภูมินันท- สุขสวัสดิ์ 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

50 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา นายศิริวัฒน- แกวผาบ 72,900.- บาท

นายศิริวัฒน- แกวผาบ 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

51 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา นายธนดล เหล3าสูงเนิน 72,900.- บาท นายธนดล เหล3าสูงเนิน 72,900.- บาท

52 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.บวรลักษณ ไทรนิ่มนวล 72,900.- บาทน.ส.บวรลักษณ ไทรนิ่มนวล 72,900.- บาท มีผูเสนอราคารายเดียว

53 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.ระพีพร ชัยรัมย- 72,900.- บาท

น.ส.ระพีพร ชัยรัมย- 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

54 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา นายวีระยุทธ คําวงษ- 72,900.- บาท

นายวีระยุทธ คําวงษ- 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

55 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.วาทิณี พิมที 72,900.- บาท

น.ส.วาทิณี พิมที 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

56 จางเหมาพนักงานประจําท3าเทียบเรือ

72,900.00

72,900.00 ตกลงราคา น.ส.พรประภา แสงสวย 72,900.- บาท น.ส.พรประภา แสงสวย 72,900.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/5
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/6
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/7
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/8
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/9
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/10
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/11
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/12
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/13
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/14
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/15
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/16
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/17
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/19
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/21
12 ตุลาคม 2558
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/22
12 ตุลาคม 2558

-5สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2558
กรมเจาท%า
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559
57 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

72,000.00

72,000.00 ตกลงราคา น.ส.น้ําผึ้ง ประอินทร- 72,900.- บาท

58 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

72,000.00

72,000.00 ตกลงราคา

59 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

69,000.00

69,000.00 ตกลงราคา

60 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

69,000.00

69,000.00 ตกลงราคา

61 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

67,800.00

67,800.00 ตกลงราคา

62 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

64,800.00

64,800.00 ตกลงราคา

น.ส.น้ําผึ้ง ประอินทร- 72,900.- บาท

แบบ สขร.1

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/23
12 ตุลาคม 2558
น.ส.ทาริกา อรุโณ 72,900.- บาท
น.ส.ทาริกา อรุโณ 72,900.- บาท
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/24
12 ตุลาคม 2558
น.ส.ปรียา ทองยอย 69,000.- บาท
น.ส.ปรียา ทองยอย 69,000.- บาท
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 3/2559/3
22 ตุลาคม 2558
น.ส.ภัคจิราภาณุ- ลีตะชีว-วะ 69,000.- บาทน.ส.ภัคจิราภาณุ- ลีตะชีว-วะ 69,000.- บาท มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 1/2559/11
22 ตุลาคม 2558
นางสุวลี ดาวเรือง 69,000.- บาท
นางสุวลี ดาวเรือง 69,000.- บาท
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 3/2559/4
22 ตุลาคม 2558
นายคงชลัช พีระเสถียร 64,800.- บาท นายคงชลัช พีระเสถียร 64,800.- บาท มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 5/2559/3
10 พฤศจิกายน 2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…ธันวาคม 2558....
หน1วยงาน....กรมเจาท1า....
วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
ลําดับที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
สอบราคาซื้อกระดาษถายเอกสาร
จํานวน ๗,๐๐๐ รีม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

696,570.-

696,570.-

วิธีซื้อหรือ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
จาง
หรือจาง
สอบราคา

1. บจก.พีคอค ฟอรมส แอนด เปเปอร 1. บจก.พีคอค ฟอรมส แอนด เปเปอร
เสนอราคา 650,860.- บาท
วงเงิน 650,860.- บาท
2. บจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
เสนอราคา 651,280.- บาท
3. บจก.รีมส แอนด โรลส
เสนอราคา 655,375.- บาท
4. บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
5. บมจ.ทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
11/2559/พย.
8 ธ.ค.58

ข<อเสนอทางด<านเทคนิค
ไมเป>นไปตามที่ประกาศไว<

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…ธันวาคม 2558....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

1 ประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด
อาคารที่ทําการกรมเจาท6า ประจําป7
งบประมาณ พ.ศ. 2559

2,448,000.-

2,448,000.-

2 ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัด
ดวยสัญญาณดาวเทียม (GNSS)
พรอมอุปกรณ%ครบชุด จํานวน ๒ ชุด

5,000,000.-

3 ประกวดราคาซื้อกลองสํารวจ
แบบประมวลผลรวม (Total Station)
พรอมอุปกรณ%ครบชุด จํานวน ๔ ชุด

5,800,000.-

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

e-bidding 1. บจก.โปรแคร%สเปเชียลตี้

เสนอราคา 2,187,696.- บาท
2. บจก.ไดมอนด% แคร% เซอร%วิส
เสนอราคา 1,938,000.- บาท
3. บจก. ดวงบรรฎการ เซอร%วิส
เสนอราคา 1,836,000.- บาท
4. บจก.คลีนเวฟ
เสนอราคา 1,980,696.- บาท
5. บจก. มัดชา เซอร%วิส
เสนอราคา 2,028,600.- บาท
5,000,000.-

e-bidding 1. บจก. ฮอลลีวูด อินเตอร%เนชั่นแนล

เสนอราคา ๔,๖๙๘,๐๐๐.- บาท

5,800,000.-

e-bidding 1. บจก. อีเอสอาร%ไอ (ประเทศไทย)

เสนอราคา 4,687,884.- บาท

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1. บจก. ดวงบรรฎการ เซอร%วิส
วงเงิน 1,836,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

12/2559/พย.
8 ธ.ค. 2558

ถูกตองครบถวน
และเปPนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

4/2559/สกม.
10 ธ.ค. 2558

ถูกตองครบถวน
และเปPนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

6/2559/สกม.
9 ธ.ค. 2558

1. บจก. ฮอลลีวูด อินเตอร%เนชั่น
แนล
วงเงิน ๔,๖๙๘,๐๐๐.- บาท
1. บจก. อีเอสอาร%ไอ (ประเทศ
ไทย)
วงเงิน 4,687,884.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…ธันวาคม 2558....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4 ประกวดราคาจางสํารวจหยั่งน้ํา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

25,061,800.-

25,061,800.-

e-bidding 1. บจก.คอนซัลแทนท% ออฟ เทคโนโลยี

1. บจก.คอนซัลแทนท% ออฟ เทคโนโลยี

เสนอราคา 24,990,000.- บาท

หาความลึกแม6น้ํา

5

40,000,000.-

6 ประกวดราคาจางเหมาปรับปรุง
เขื่อนป]องกันตลิ่งพังแม6น้ําชี
บริเวณวัดท6าแห ตําบลฆองชัยพัฒนา
อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ%

18,700,000.-

18,700,000.-

e-bidding 1.หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 16,640,000.- บาท
2. หจก. รุ6งสวรรค%ก6อสราง
เสนอราคา 16,600,000.- บาท

7

24,600,000.-

25,000,000.-

e-bidding 1. หจก.มานะพาณิชย%
เสนอราคา 23,370,000.- บาท

ประกวดราคาจางเหมาก6อสราง
โครงสรางป]องกันการกัดเซาะ
บริเวณหมู6ที่ ๑ บานชายทะเล
ตําบลปากพนังฝdeงตะวันออก
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

41,243,000.-

e-bidding 1. บจก.ส.บรรทัดไทย

ประกวดราคาจางเหมาขุดลอก
และบํารุงรักษาแม6น้ําโขง
บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา
ถึงท6าเทียบเรือเชียงแสนแห6งที่ ๒
จังหวัดเชียงราย

เสนอราคา 39,700,000.- บาท

วงเงิน ๒๔,๙๐๐,๐๐๐.- บาท

1. บจก.ส.บรรทัดไทย

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

ถูกตองครบถวน
และเปPนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง
5/2559/สกม.
11 ธ.ค. 2558

ถูกตองครบถวน
และเปPนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

9/2559/สกม.
22 ธ.ค. 2558

1. หจก. รุ6งสวรรค%ก6อสราง
วงเงิน 16,600,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

7/2559/สกม.
18 ธ.ค. 2558

1. หจก.มานะพาณิชย%
วงเงิน 23,360,000.- บาท

ถูกตองครบถวน
และเปPนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

8/2559/สกม.
18 ธ.ค. 2558

วงเงิน ๓๙,๖๐๐,๐๐๐.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…ธันวาคม 2558....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

8 ประกวดราคาจางเหมาก6อสรางเขื่อน
19,6๐๐,๐๐๐.ป]องกันตลิ่งพังแม6น้ํายม
บริเวณวัดท6าบัวทอง หมู6 ๒
ตําบลโพธิ์ประทับชาง อําเภอโพธิ์ประทับชาง
จังหวัดพิจิตร

ราคากลาง

19,7๐๐,๐๐๐.-

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

e-bidding 1. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด% คอนสตรัคชั่น 1. หจก.จิรังกรณ%ก6อสราง
เสนอราคา 19,750,000.- บาท
วงเงิน ๑๖,๗๔๕,๐๐๐.- บาท
2. หจก.จิรังกรณ%ก6อสราง
เสนอราคา 16,745,000.- บาท
3. บจก.ขาณุคอนกรีต
เสนอราคา 19,655,000.- บาท
4. บจก.ส.ศิริชัยสยามวัสดุ
เสนอราคา 16,900,000.- บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง
10/2559/สกม.
4 ม.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป+งบประมาณ 2559 กรมเจาท1า
เดือน ธันวาคม 2558

งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จะ
ลําดับที่
ซื้อหรือจาง
จัดจาง
1

สอบราคาซื้อกระดาษ 696,570.ถ.ายเอกสาร
จํานวน ๗,๐๐๐ รีม

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

696,570.- สอบราคา 1. หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
2. บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน
3. บจก.รีมส$ แอนด$ โรลส$
4. บจก.พีคอค ฟอร$มส$ แอนด$ เปเปอร$
5. บมจ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
6. ห<าง/ร<านกระดาษกรุงเทพ

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลงใน
โดยสังเขป
การซื้อหรือจาง
1. บจก.พีคอค ฟอร$มส$ แอนด$ เปเปอร$ เสนอราคาต่ําสุด
11/2559/พย.
วงเงิน 650,860.- บาท
8 ธ.ค.58

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ซื้อหรือจาง
1. บจก.พีคอค ฟอร$มส$ แอนด$ เปเปอร$
เสนอราคา 650,860.- บาท
2. บจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
เสนอราคา 651,280.- บาท
3. บจก.รีมส$ แอนด$ โรลส$
เสนอราคา 655,375.- บาท
4. บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
5. บมจ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

ข<อเสนอทางด<านเทคนิค
ไม.เป>นไปตามที่ประกาศไว<

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน ธันวาคม 2558

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1 ประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
2,448,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

2,448,000.- e-bidding 1. หจก. เอเซียคลีนนิ่ง เซอร)วิส

อาคารที่ทําการกรมเจาท6า ประจําป7

2. หจก.ยูเนี่ยนเปอร)เฟคท)

งบประมาณ พ.ศ. 2559

3. บจก.โปรแคร)สเปเชียลตี้
4. บจก.ราชาโยค
5. บจก.เค.เอ็ม.อินเตอร)เทค
6. บจก. เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร)วิส
7. บจก.ไดมอนด) แคร) เซอร)วิส
8. บจก.ดวงบรรฎการ เซอร)วิส
9. บจก.คลีนเวฟ
10. บจก.มัดชา เซอร)วิส
11. บจก.เอ็นบีที เทรดดิ้ง แอนด)
คอนสตรัคชั่น
12. หจก.หจก. บี เอส พี
กรีนแอนด)การ)เดน
13. บจก.ธีภพ กรุDป
14. หจก.ฟ7นิกซ) เอส แอน ซี
15. หจก.ตรังรุ6งกิจการก6อสราง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

1. บจก.โปรแคร)สเปเชียลตี้
เสนอราคา 2,187,696.- บาท
2. บจก.ไดมอนด) แคร) เซอร)วิส
เสนอราคา 1,938,000.- บาท
3. บจก. ดวงบรรฎการ เซอร)วิส
เสนอราคา 1,836,000.- บาท
4. บจก.คลีนเวฟ
เสนอราคา 1,980,696.- บาท
5. บจก. มัดชา เซอร)วิส
เสนอราคา 2,028,600.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

12/2559/พย.

1. บจก. ดวงบรรฎการ เซอร)วิส
วงเงิน 1,836,000.- บาท

8 ธ.ค. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน ธันวาคม 2558

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2 ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัด
ดวยสัญญาณดาวเทียม (GNSS)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
5,000,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

5,000,000.- e-bidding 1. หจก.ซี เอส ที อินสทรูเมนท)
(ไทยแลนด))

พรอมอุปกรณ)ครบชุด จํานวน ๒ ชุด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

1. บจก. ฮอลลีวูด อินเตอร)
1. บจก. ฮอลลีวูด อินเตอร)เนชั่นแนล
เนชั่นแนล
เสนอราคา ๔,๖๙๘,๐๐๐.- บาท
วงเงิน ๔,๖๙๘,๐๐๐.- บาท

ถูกตองครบถวน

4/2559/สกม.

และเปSนผูมีสิทธิ

10 ธ.ค. 2558

2. บจก. ฮอลลีวูด อินเตอร)เนชั่นแนล

เสนอราคารายเดียว

3. บจก.ท็อปคอน อินสทรูเมนท)
(ไทยแลนด))
4. บจก.อีเอสอาร)ไอ (ประเทศไทย)
5. บจก.เอ็นไวร) เทค
6. บจก.จอย วิชั่น
7. บจก.นีโอจีโอ
8. บมจ.เอสวีโอเอ
9. เอซีเอ็กซ) มารีน
3 ประกวดราคาซื้อกลองสํารวจ
แบบประมวลผลรวม (Total Station)
พรอมอุปกรณ)ครบชุด จํานวน ๔ ชุด

5,800,000.-

5,800,000.- e-bidding 1. บจก.ฮอลลีวูด อินเตอร)เนชั่นแนล
2. บจก.วี.พี.สตรัคเจอรัลพาแนลส)

1. บจก. อีเอสอาร)ไอ (ประเทศ
1. บจก. อีเอสอาร)ไอ (ประเทศไทย)
ไทย)
เสนอราคา 4,687,884.- บาท
วงเงิน 4,687,884.- บาท

ถูกตองครบถวน

6/2559/สกม.

และเปSนผูมีสิทธิ

9 ธ.ค. 2558

3. บจก.อีเอสอาร)ไอ (ประเทศไทย)
4. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
5. บจก.นีโอจีโอ
6. บจก.อะเมซอนเทค
7. หจก.3 ชัยพัฒนศุภกิจ

4 ประกวดราคาจางสํารวจหยั่งน้ํา
หาความลึกแม6น้ํา

25,061,800.- 25,061,800.- e-bidding 1. บจก.คอนซัลแทนท) ออฟ เทคโนโลยี 1. บจก.คอนซัลแทนท) ออฟ เทคโนโลยี
2. บจก. เอ็นไวร) เทค
เสนอราคา 24,990,000.- บาท
3. บจก.จีโอแมพ เซอร)เวย)
4. บจก.เอซีเอ็กซ) มารีน

1. บจก.คอนซัลแทนท) ออฟ
เทคโนโลยี
วงเงิน ๒๔,๙๐๐,๐๐๐.- บาท

เสนอราคารายเดียว
ถูกตองครบถวน 5/2559/สกม.
และเปSนผูมีสิทธิ 11 ธ.ค. 2558
เสนอราคารายเดียว

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน ธันวาคม 2558

ลําดับ
ที่
5

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ประกวดราคาจางเหมาขุดลอก
และบํารุงรักษาแม6น้ําโขง
บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา
ถึงท6าเทียบเรือเชียงแสนแห6งที่ ๒
จังหวัดเชียงราย

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลงซื้อหรือจาง

40,000,000.- 41,243,000.- e-bidding 1. หจก.ฑ. ศรีรุ6งโรจน)
1. บจก.ส.บรรทัดไทย
2. บจก.เว็ลธ) เวิร)คคิง มารีน
เสนอราคา 39,700,000.- บาท
3. บจก.ส.บรรทัดไทย
4. หจก.สินเจริญสนม
5. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
6. บจก. เชียงราย เอส. เอส. พี.
7. หจก.สี่แควการโยธา
8. หจก.รุ6งสวรรค)ก6อสราง
9. บจก.ปbญญาเอกนครสวรรค)
10. บจก.ขาณุคอนกรีต
11. หจก.พิษณุโลกวิวัฒน)พัฒนา
12. บจก.มานะรุ6งเรืองทรัพย)
13. บจก. เอ-อาเธอร) แอดวานซ)
14. บจก.ผูคา3 ทดสอบระบบ e-GP3

1. บจก.ส.บรรทัดไทย
วงเงิน ๓๙,๖๐๐,๐๐๐.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ถูกตองครบถวน 9/2559/สกม.
และเปSนผูมีสิทธิ 22 ธ.ค. 2558
เสนอราคารายเดียว

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน ธันวาคม 2558

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6 ประกวดราคาจางเหมาปรับปรุง
เขื่อนปdองกันตลิ่งพังแม6น้ําชี
บริเวณวัดท6าแห ตําบลฆองชัยพัฒนา
อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ)

7

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

18,700,000.- 18,700,000.- e-bidding 1. บจก.จตุรมาศ
2. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด)
คอนสตรัคชั่น
3. หจก.สินเจริญสนม
4. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
5. หจก.วรัญญากรุDป 20007
6. หจก.เมืองภู (2010)
7. หจก.ชาติมั่งคั่งดี
8. หจก.รุ6งสวรรค)ก6อสราง
9. บจก.ขาณุคอนกรีต
10. บจก.มานะรุ6งเรืองทรัพย)
11. บจก.เอ-อาเธอร) แอดวานซ)
12. หจก.ดอกแกวก6อสราง

ประกวดราคาจางเหมาก6อสราง
24,600,000.- 25,000,000.- e-bidding 1. บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส)
โครงสรางปdองกันการกัดเซาะ
2. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
บริเวณหมู6ที่ ๑ บานชายทะเล
3. หจก.รุ6งสวรรค)ก6อสราง
ตําบลปากพนังฝbiงตะวันออก
4. บจก.ขาณุคอนกรีต
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. บจก.มานะรุง6 เรืองทรัพย)
6. บจก.เอ-อาเธอร) แอดวานซ)
7. หจก.มานะพาณิชย)
8. หจก.ท6าหินธุรกิจ
9. บจก. เอส ซี จี 1995
10. หจก.นราคอน

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1.หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 16,640,000.- บาท
2. หจก. รุ6งสวรรค)ก6อสราง
เสนอราคา 16,600,000.- บาท

1. หจก. รุ6งสวรรค)ก6อสราง
วงเงิน 16,600,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

1. หจก.มานะพาณิชย)
เสนอราคา 23,370,000.- บาท

1. หจก.มานะพาณิชย)
วงเงิน 23,360,000.- บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
7/2559/สกม.
18 ธ.ค. 2558

ถูกตองครบถวน 8/2559/สกม.
และเปSนผูมีสิทธิ 18 ธ.ค. 2558
เสนอราคารายเดียว

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน ธันวาคม 2558

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8 ประกวดราคาจางเหมาก6อสรางเขื่อน
ปdองกันตลิ่งพังแม6น้ํายม
บริเวณวัดท6าบัวทอง หมู6 ๒
ตําบลโพธิ์ประทับชาง
อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลงซื้อหรือจาง

19,6๐๐,๐๐๐.- 19,7๐๐,๐๐๐.- e-bidding 1. บจก.นราคอน
1. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด) คอนสตรัคชั่น 1. หจก.จิรังกรณ)ก6อสราง
2. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด)
เสนอราคา 19,750,000.- บาท
วงเงิน ๑๖,๗๔๕,๐๐๐.- บาท
คอนสตรัคชั่น
2. หจก.จิรังกรณ)ก6อสราง
3. บจก.กรุงไทยสถาปbตย)
เสนอราคา 16,745,000.- บาท
4. หจก.หจก.กองมณีก6อสราง
3. บจก.ขาณุคอนกรีต
5. หจก.สุขเกษมยนต)
เสนอราคา 19,655,000.- บาท
6. หจก.สามเพชร
4. บจก.ส.ศิริชัยสยามวัสดุ
7. หจก.อ.อุดมการเกษตรพัฒนา
เสนอราคา 16,900,000.- บาท
8. หจก.จิรังกรณ)ก6อสราง
9. หจก.รุ6งสวรรค)ก6อสราง
10. หจก.ท6าทรายขาณุวรลักษบุรี
11. หจก.ส.ศิริพงษ)
12. บจก.ขาณุคอนกรีต
13. หจก. กิจเจริญแทรกเตอร)การก6อสราง
14. บจก.ส.ศิริชัยสยามวัสดุ
15. บจก.จรรโลง (1991)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด 10/2559/สกม.
4 ม.ค. 2559

