แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559
กรมเจาทา
วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

ซื้อน้ํายาอเนกประสงค ยี่หอ ทีโพล
(Teepol) ขนาด 20 ลิตร จํานวน 20 ถัง

วงเงิน
งบประมาณ
18,725.00

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

18,725.00 ตกลงราคา 1.หจก.เอเอ็นที คอรปอเรชั่น 18,725.บาท

หจก.เอเอ็นที คอรปอเรชั่น 18,725.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/25
22/12/2558

2. รานดีเจริญโชคพัฒนากิจ 23,540.- บาท
2

ซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร และหมึกพิมพ
เอกสาร จํานวน 5 รายการ หมึกริโก
1.หมึกถายเอกสารริโก รุน MPC5502 สี
แดง(31ST5502TNMG)
2.หมึกถายเอกสารริโก รุน MPC5502 สี
เหลือง(31ST5502TNYL)
3.หมึกถายเอกสารริโก รุน MPC5502
สีน้ําเงิน(31ST5502TNCY)
4.หมึกถายเอกสารยี่หอเคียวเซรา รุน
KM5035 (ผงหมึกจุ 1900 กรัม
KM-3530/4035/5035

151,672.50

151,672.50 ตกลงราคา

-

-

-

-

40,125.00

40,125.00 ตกลงราคา บจก.ริโก (ประเทศไทย) 40,125.- บาท

บจก.ริโก (ประเทศไทย) 40,125.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

40,125.00

40,125.00 ตกลงราคา บจก.ริโก (ประเทศไทย) 40,125.- บาท

บจก.ริโก (ประเทศไทย) 40,125.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

16,050.00

16,050.00 ตกลงราคา บจก.ริโก (ประเทศไทย) 16,050.- บาท

บจก.ริโก (ประเทศไทย) 16,050.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

บจก. เคียวเซรา ด็อคคิวเมนท ฯ 8,346.บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/32
29 ธันวาคม 2558

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/33
29 ธันวาคม 2558

บจก.ปตท.(มหาชน) 245,672.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/34
29 ธันวาคม 2558
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/35
6 มกราคม 2559
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/36
11/1/2559

8,346.00

245,672.00

4

ซื้อน้ํามันเบนซิน ULG with Add. จํานวน
8,000 ลิตร โดยวิธีกรณีพิเศษ
ซื้อกระดาษไขและกระดาษขาว

47,026.50 ตกลงราคา 1.บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
47,026.50 บาท
2.บจก.เมโทรซิลเต็มสคอรปอเรชั่น
(มหาชน) 47,058.60 บาท
3. บจก.ปุณณ อินเตอรเนชั่นแนล
57,780.- บาท
4.บจก.เอทีพีฯ 57,780.- บาท
245,672.00 ตกลงราคา บจก.ปตท.(มหาชน) 245,672.- บาท

84,530.00

84,530.00 ตกลงราคา บจก.บี โอเค เทรดดิ้ง 84,530.- บาท

บจก.บี โอเค เทรดดิ้ง 84,530.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

5

ซื้อกระเปาใสเอกสาร จํานวน 40 ใบ

12,000.00

12,000.00 ตกลงราคา น.ส.พีรญา มิลินทากาศ 12,000.- บาท

น.ส.พีรญา มิลินทากาศ 12,000.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

5. หมึกพิมพ Samsung (ML-D3470B)

3

47,026.50

8,346.00 ตกลงราคา บจก. เคียวเซรา ด็อคคิวเมนท ฯ 8,346.บาท

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 47,026.50
บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/31
29 ธันวาคม 2558

แบบ สขร.1

-2สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559
กรมเจาทา
วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

6

ซื้อเสื้อ ถุงผา และหมวก สําหรับโครงการ
เยาวชนรักษน้ํารุนที่ 36 จังหวัด
เพชรบูรณ และรุนที่ 37 จังหวัดพิษณุโลก
และกิจกรรม "รักษน้ําคลายหนาวเพื่อ
นองครั้งที่ 3"
1.เสื้อยืดคอกลมสีขาวผาคอตตอน
100% สกรีน 2 ตําแหนง

2.กระเปาผา สกรีน 1 สี

3.หมวกผาสีน้ําเงิน สกรีนโลโกหนึ่งสีหนึ่ง
จุด
6

ซื้อวัสดุเพื่อใชดําเนินการเดินสายสัญญาณ
เพื่อเชื่อตอระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
สายไฟ และสายโทรศัพทภายใน จํานวน
20 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

59,445.00

59,445.00 ตกลงราคา -

-

36,000.00

36,000.00 ตกลงราคา 1.บจก.พานา มารเก็ตติ้ง 36,000.- บาท

บจก.พานา มารเก็ตติ้ง 36,000.- บาท

9,000.00

2.อัครินทร เท็กซไทลมารท 51,360.- บาท
บจก.พานา มารเก็ตติ้ง 9,000.- บาท
9,000.00 ตกลงราคา 1.บจก.พานา มารเก็ตติ้ง 9,000.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
-

เสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/37
11 มกราคม 2559

14,445.00

2.อัครินทร เท็กซไทลมารท 12,840.- บาท
14,445.00 ตกลงราคา 1.พรพานิช 14,445.- บาท
พรพานิช 14,445.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

18,821.30

2.สิริพรเทรดดิ้ง 16,200.- บาท
18,821.30 ตกลงราคา 1.หจก.ประสิทธิ์นคร 18,821.30 บาท

หจก.ประสิทธิ์นคร 18,821.30 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/39
11 มกราคม 2558

โสภณาภัณฑ 27,000.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

บจก.ฟูจิฯ 68,480.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/40
13 มกราคม 2559
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/42
20/1/2559

7

ซื้อกระเปาใสเอกสาร จํานวน 90 ใบ

27,000.00

2.หจก.เกษมภัณฑ แมชชั่นเนอรรี่
21,515.56 บาท
27,000.00 ตกลงราคา โสภณาภัณฑ 27,000.- บาท

8

ซื้อดรัม ลูกกลิ้งสรางภาพ จํานวน 1
รายการ

68,480.00

68,480.00 ตกลงราคา บจก.ฟูจิฯ 68,480.- บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/38
11 มกราคม 2559

แบบ สขร.1

-3สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559
กรมเจาทา
วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

9

ซื้อวัสดุ สําหรับโครงการเยาวชนรักษน้ํา
รุนที่ 36 จังหวัดเพชรบูรณ และรุนที่ 37
จังหวัดพิษณุโลก และกิจกรรม "รักษน้ํา
คลายหนาวเพื่อนอง ครั้งที่ 3" จํานวน 5
รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
4,734.75

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

4,734.75 ตกลงราคา 1.ราน เอส.ที.ดี เทรดดิ้ง 4,734.75 บาท

2.รานเลิศทวีกิจ 5,528.69 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราน เอส.ที.ดี เทรดดิ้ง 4,734.75 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2559/1
14/1/2559

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559
กรมเจาทา
วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง

จางเหมาตรวจเช็คระยะ 30,000 กม. พรอมเปลี่ยน
ถายน้ํามันหลอลื่น และเปลี่ยนอะไหลรถยนตโตโยตา โค
โรลา (อัลติส) ทะเบียน วม-434
2 จางเหมาจัดพิมพแบบแนบทายฎขอบังคับสําหรับการ
ตรวจเรือ หลักเกณฑ วิธีการและงื่อนไขในการออก
ใบสัคัญรับรองการตรวจเรือสําหรับเรือประมง พ.ศ.
2558
3 จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ สําหรับโครงการ
เยาวชนรักษน้ํารุนที่ 36 จังหวัดเพชรบูรณ และรุนที่ 37
จังหวัดพิษณุโลก และกิจกรรม "รักษน้ําคลายหนาว
เพื่อนองครั้งที่ 3"
4 จางเหมาจัดพิมพแบบพิมพ ท.30 แบบการแจงเรือเขา ออก จํานวน 400 เลม
5 จางเหมาซอมเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ FUJI XEROX
จํานวน 1 เครื่อง
6 จางทําปายกองสงเสริมการพาณิชยนาวี,ปาย
ผูอํานวยการ และปายผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเศรษฐกิจ
การพาณิชยนาวี จํานวน 3 ปาย
7 จางทําปายกองกํากับการพาณิชยนาวี และปาย
ผูอํานวยการ จํานวน 2 ปาย
8 จางทําปายรองอธิบดีกรมเจาทา(ดานเศรษฐกิจ) และ
ฝายชวยอํานวยการ จํานวน 2 ปาย
9 จางเหมาซอมเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH Aficio รุน
MP C5502 จํานวน 1 เครื่อง
10 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 1)
11 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 2)

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

6,174.22

6,174.22 ตกลงราคา บจก.เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล สาขา
เชียงกง 6,174.22 บาท

บจก.เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล สาขา
เชียงกง 6,174.22 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/28
18 ธันวาคม 2558

9,630.00

9,630.00 ตกลงราคา สํานักพิมพคณะรัฐมนตรี และราชกิจจา
นุเบกษา 9,630.- บาท

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรี และราชกิจจา
นุเบกษา 9,630.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/34
29 ธันวาคม 2558

6,150.00

6,150.00 ตกลงราคา รานปยะวิษณุอิงคเจ็ท(ศาลายา) 6,150.- รานปยะวิษณุอิงคเจ็ท(ศาลายา) 6,150.บาท
บาท

14,980.00

14,980.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ 14,890.- บาท

รานโสภณการพิมพ 14,890.- บาท

20,330.00

20,330.00 ตกลงราคา บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย)
20,330.- บาท
3,771.75 ตกลงราคา หจก.เอเอ็นที คอรปอเรชั่น 3,771.75
บาท

บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย)
20,330.- บาท
หจก.เอเอ็นที คอรปอเรชั่น 3,771.75
บาท

3,771.75

1,899.25
2,354.00

1,899.25 ตกลงราคา หจก.เอเอ็นที คอรปอเรชั่น 1,899.25 หจก.เอเอ็นที คอรปอเรชั่น 1,899.25
บาท
บาท
2,354.00 ตกลงราคา หจก.เอเอ็นที คอรปอเรชั่น 2,354.- บาท หจก.เอเอ็นที คอรปอเรชั่น 2,354.- บาท

1,639.24

1,639.24 ตกลงราคา บจก.ริโก (ประเทศไทย) 1,639.24 บาท บจก.ริโก (ประเทศไทย) 1,639.24 บาท

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นายจรินทร ไชยนันทน 4,285.- บาท

นายจรินทร ไชยนันทน 4,285.- บาท

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นายชาญชัย ผลทับทิม 4,285.- บาท

นายชาญชัย ผลทับทิม 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/36
11 มกราคม 2558

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/37
13 มกราคม 2559
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/39
19 มกราคม 2559
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 10/2559/2
22 ธันวาคม 2558
มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 9/2559/3
24 ธันวาคม 2558
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 8/2559/3
13 มกราคม 2559
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 13/2559/2
18 มกราคม 2559
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/1
12 มกราคม 2559
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/2
12 มกราคม 2559

แบบ สขร.1

-2สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559
กรมเจาทา
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ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

12 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 3)
13 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 4)
14 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 5)
จ
15 างเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 6)
16 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 7)
17 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 8)
18 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 9)
จ
19 างเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 10)
20 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 11)
21 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 12)

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นางสาวกัญญา ทวีกัณฑ 4,285.- บาท

นางสาวกัญญา ทวีกัณฑ 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/3
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นายทรงพล แซตั้ง 4,285.- บาท

นายทรงพล แซตั้ง 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/4
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นายณนนท ธนเมทินี 4,285.- บาท

นายณนนท ธนเมทินี 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/5
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นางสาวอังคณา แซจอง 4,285.- บาท

นางสาวอังคณา แซจอง 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/6
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นางสาวประภาพรรณ บัวจีน 4,285.- บาทนางสาวประภาพรรณ บัวจีน 4,285.- บาท มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/7
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นายกิตติคุณ ภูสุวรรณ 4,285.- บาท

นายกิตติคุณ ภูสุวรรณ 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/8
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นายโจม ศรีสุวรรณ 4,285.- บาท

นายโจม ศรีสุวรรณ 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/9
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นายธนกร ณะตาดํา 4,285.- บาท

นายธนกร ณะตาดํา 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/10
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นางสาวกนกวรรณ เกตแกวเกี้ยง
4,285.- บาท

นางสาวกนกวรรณ เกตแกวเกี้ยง
4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/11
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นายภิญโญ พึ่งจินดา 4,285.- บาท

นายภิญโญ พึ่งจินดา 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/12
12 มกราคม 2559

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

แบบ สขร.1
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22 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 13)
23 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 14)
24 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 15)
จ
25 างเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 16)
26 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 17)
27 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 18)
28 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 19)
จ
29 างเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 20)
30 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 21)
31 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 22)

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นายกิตติ กุลโชติ 4,285.- บาท

นายกิตติ กุลโชติ 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/13
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นายโยธิน ชางปลูก 4,285.- บาท

นายโยธิน ชางปลูก 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/14
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นางสาวปยะพร นาเมือง 4,285.- บาท

นางสาวปยะพร นาเมือง 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/15
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นางสาวสิรินยา ตี๋สกุล 4,285.- บาท

นางสาวสิรินยา ตี๋สกุล 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/16
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นางสาวสุกันญา ธาระมุข 4,285.- บาท นางสาวสุกันญา ธาระมุข 4,285.- บาท

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นางสาวรัชดา สะและนอย 4,285.- บาท นางสาวรัชดา สะและนอย 4,285.- บาท มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/18
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นายสมชาย บูกง 4,285.- บาท

นายสมชาย บูกง 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/19
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นางสาวกฤตยา รูปศรี 4,285.- บาท

นางสาวกฤตยา รูปศรี 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/20
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นางสาวศุภัคชญา ไลมั่น 4,285.- บาท

นางสาวศุภัคชญา ไลมั่น 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/21
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นายวรากร สุกใส 4,285.- บาท

นายวรากร สุกใส 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/22
12 มกราคม 2559

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/17
12 มกราคม 2559

แบบ สขร.1
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32 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 23)
33 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 24)
34 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 25)
จ
35 างเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 26)
36 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 27)
37 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือคลองแสนแสบ รวม 8 วันครึ่ง จํานวน 28
อัตรา (คนที่ 28)
38 จางเหมาเจาหนาที่รายเดือนจัดทําโครงการในการ
ดําเนินการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
ปฏิบัติงานที่สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา
39 จางเหมาเจาหนาที่รายเดือนจัดทําโครงการในการ
ดําเนินการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
ปฏิบัติงานที่สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา
40 จางเหมาเจาหนาที่รายเดือนจัดทําโครงการในการ
ดําเนินการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
ปฏิบัติงานที่กองมาตรฐานคนประจําเรือ
41 จางเหมาเจาหนาที่รายเดือนจัดทําโครงการในการ
ดําเนินการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
ปฏิบัติงานที่สํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นายศุภกร นําเจริญ 4,285.- บาท

นายศุภกร นําเจริญ 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/23
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นายพิทักษ บุญชอบ 4,285.- บาท

นายพิทักษ บุญชอบ 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/24
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นายพงษดรินทร อุสุภราช 4,285.- บาท นายพงษดรินทร อุสุภราช 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/25
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นางสาวน้ําฝน พันจําปา 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/26
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นางสาวปนัดดา บุญมาโฮม 4,285.- บาท นางสาวปนัดดา บุญมาโฮม 4,285.- บาท มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/27
12 มกราคม 2559

4,285.00

4,285.00

ตกลงราคา นางสาวภูริชญา ภูมิภักดิ์ 4,285.- บาท

นางสาวภูริชญา ภูมิภักดิ์ 4,285.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/28
12 มกราคม 2559

53,211.00

53,211.00

ตกลงราคา นายพัทธพล กอเกิด 53,211.- บาท

นายพัทธพล กอเกิด 53,211.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/26
13 มกราคม 2559

53,211.00

53,211.00

ตกลงราคา นางสาวอิศราภรณ ลาพิงค 53,211.- บาทนางสาวอิศราภรณ ลาพิงค 53,211.- บาท มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/27
13 มกราคม 2559

53,211.00

53,211.00

ตกลงราคา นางสาวพรทิพย คงกิจไพศาล 53,211.- นางสาวพรทิพย คงกิจไพศาล 53,211.บาท
บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 5/2559/5
14 มกราคม 2559

53,211.00

53,211.00

ตกลงราคา นายไพฑูรย ตรีตรง 53,211.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 3/2559/6
14 มกราคม 2559

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นางสาวน้ําฝน พันจําปา 4,285.- บาท

นายไพฑูรย ตรีตรง 53,211.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

แบบ สขร.1

-5สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559
กรมเจาทา
วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

42 จางเหมาเจาหนาที่รายเดือนจัดทําโครงการในการ
ดําเนินการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
ปฏิบัติงานที่สํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ
43 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 1)
44 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 2)
45 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 3)
46 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 4)
47 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 5)
48 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 6)
49 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 7)
50 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 8)
51 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 9)

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

53,211.00

53,211.00

ตกลงราคา นางสาวจุฬารัตน ภัทรนวกาญจน
53,211.- บาท

นางสาวจุฬารัตน ภัทรนวกาญจน
53,211.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 3/2559/7
14 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายจรินทร ไชยนันทน 3,895.- บาท

นายจรินทร ไชยนันทน 3,895.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/29
20 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายชาญชัย ผลทับทิม 3,895.- บาท

นายชาญชัย ผลทับทิม 3,895.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/30
20 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นางสาวกัญญา ทวีกัณฑ 3,895.- บาท

นางสาวกัญญา ทวีกัณฑ 3,895.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/31
20 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายณนนท ธนเมทินี 3,895.- บาท

นายณนนท ธนเมทินี 3,895.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/32
20 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นางสาวอังคณา แซจอง 3,895.- บาท

นางสาวอังคณา แซจอง 3,895.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/33
20 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นางสาวประภาพรรณ บัวจีน 3,895.- บาทนางสาวประภาพรรณ บัวจีน 3,895.- บาท มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/34
20 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายกิตติคุณ ภูสุวรรณ 3,895.- บาท

นายกิตติคุณ ภูสุวรรณ 3,895.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/35
20 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายโจม ศรีสุวรรณ 3,895.- บาท

นายโจม ศรีสุวรรณ 3,895.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/36
20 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายสมชาย บูกง 3,895.- บาท

นายสมชาย บูกง 3,895.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/37
20 มกราคม 2559

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1
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กรมเจาทา
วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

52 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 10)
53 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 11)
54 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 12)
55 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 13)
56 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 14)
57 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 15)
58 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 16)
59 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา รวม 8 วัน
ครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 17)

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายธีรรัฐ ศิรวัฒนดํารงค 3,895.- บาท นายธีรรัฐ ศิรวัฒนดํารงค 3,895.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/38
20 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายวรากร สุกใส 3,895.- บาท

นายวรากร สุกใส 3,895.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/39
20 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายทรงพล แซตั้ง 3,895.- บาท

นายทรงพล แซตั้ง 3,895.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/40
20 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายกฑาวุฒิ อุดทารุณ 3,895.- บาท

นายกฑาวุฒิ อุดทารุณ 3,895.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/41
20 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายเกษมศักดิ์ มนุญพงศพันธุ 3,895.- นายเกษมศักดิ์ มนุญพงศพันธุ 3,895.บาท
บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/42
20 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายศุภกร นําเจริญ 3,895.- บาท

นายศุภกร นําเจริญ 3,895.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/43
20 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายพิทักษ บุญชอบ 3,895.- บาท

นายพิทักษ บุญชอบ 3,895.- บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/44
20 มกราคม 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายพงษดรินทร อุสุภราช 3,895.- บาท นายพงษดรินทร อุสุภราช 3,895.- บาท

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/45
20 มกราคม 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มกราคม 2559....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ประกวดราคาจางเหมากอสราง
เขื่อนปองกันตลิ่งพังแมน้ําเจาพระยา
หมูที่ ๘ ตําบลบานปอม
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

23,600,000.-

23,920,000.-

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

e-bidding 1. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด

คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 23,595,000.- บาท
2. หจก.จิรังกรณกอสราง
เสนอราคา 23,609,000.- บาท
3. หจก. สองฝงการเกษตร
เสนอราคา 23,540,000.- บาท

2 ประกวดราคาจางเหมากอสราง
หลักไฟขอบรอง หลักไฟแสดงที่หมาย
อันตราย และหลักไฟปลายสันเขื่อน
พรอมอุปกรณเครื่องหมายการเดินเรือ
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ํา
ที่ ๓ จังหวัดตรัง จํานวน ๑๐ หลัก

15,000,000.-

3 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกรองน้ํา
ในประเทศที่แมน้ําเลย ตําบลวังสะพุง
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

14,770,800.-

15,000,000.-

e-bidding 1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ

เสนอราคา 14,960,000.- บาท
2. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
เสนอราคา 14,980,000.- บาท

16,720,000.-

e-bidding 1. หจก.สินเจริญสนม

เสนอราคา 8,288,888.- บาท
2. หจก.บุญกวางพาณิชย
เสนอราคา 9,231,750.- บาท
3. หจก.รุงสวรรคกอสราง

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1. หจก. สองฝงการเกษตร
วงเงิน 23,540,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

12/2559/สกม.
7 ม.ค. 2559

1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ

เสนอราคาต่ําสุด

11/2559/สกม.
5 ม.ค. 2559

เสนอราคาต่ําสุด

13/2559/สกม.
7 ม.ค. 2559

วงเงิน 14,960,000.- บาท

1. หจก.รุงสวรรคกอสราง
วงเงิน 8,250,000.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มกราคม 2559....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เสนอราคา 8,250,000.- บาท
4. หจก.อิฉิโร การโยธา
5. หจก.อุตรดิตถ ชอปปงโฮม
4 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือเจาทา
ข.402 (โปะบรรทุกรถขุดตักดิน)
จํานวน 21 รายการ

4,000,000.-

3,990,000.-

e-bidding 1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

เสนอราคา 2,743,130.- บาท

5,500,000.-

4,522,900.-

e-bidding 1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

เสนอราคา 3,109,493.- บาท

1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
วงเงิน 2,743,130.- บาท

ถูกตองครบถวน 17/2559/สกม.
8 ม.ค. 2559
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว
ไมผาน
การพิจารณา

1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

ถูกตองครบถวน 18/2559/สกม.
และเปนผูมีสิทธิ 8 ม.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผาน
การพิจารณา

วงเงิน 3,109,493.- บาท

2. บจก. อูปราการกลการ
3. บจก.หะรินพาณิชย
6 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือเจาทา
ข.๔๐๐ (โปะบรรทุกรถขุดตักดิน)
จํานวน ๒๓ รายการ

4,000,000.-

3,999,000

e-bidding 1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

เสนอราคา 2,749,313.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
ไมผาน
การพิจารณา

2. บจก. อูปราการกลการ
3. บจก.หะรินพาณิชย
5 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือเจาทา
ข.๔๗ และเรือเจาทา ๒๔๗
จํานวน ๓๐ รายการ

แบบ สขร.1

1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
วงเงิน 2,749,313.- บาท

ถูกตองครบถวน 16/2559/สกม.
และเปนผูมีสิทธิ 8 ม.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มกราคม 2559....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

2. บจก. อูปราการกลการ
3. บจก.หะรินพาณิชย
7 ประกวดราคาซื้อทุนเครื่องหมาย
การเดินเรือ พรอมอุปกรณ ขนาดเสนผา
ศูนยกลางไมนอยกวา ๑.๕ เมตร
จํานวน ๖ ชุด

8,400,000.-

8 ประกวดราคาซื้อทุนเครื่องหมายการ
เดินเรือพรอมอุปกรณ ขนาดเสนผา
ศูนยกลางไมนอยกวา ๒.๑ เมตร
จํานวน ๖ ชุด

15,000,000.-

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ไมผาน
การพิจารณา

8,400,000.-

e-bidding 1. บจก.แอ็ดวานซ

1. บจก.แอ็ดวานซ
วงเงิน 8,368,470.- บาท

15,000,000.-

เสนอราคา 8,368,470.- บาท
2. บจก.แซฟทรอล
เสนอราคา 8,390,940.- บาท
3. บจก.ลีดเดอร เจนเนอรัล
เทคโนโลยี
อีควิปเมนท
เสนอราคา 8,376,000.- บาท
1. บจก. ลีดเดอร เจนเนอรัล
e-bidding
เทคโนโลยี
อีควิปเมนท
เสนอราคา 14,960,000.- บาท
2. บจก. แอ็ดวานซ
เสนอราคา 14,974,650.- บาท
3. บจก.แซฟทรอล
เสนอราคา 14,878,350.- บาท

1. บจก.แซฟทรอล
วงเงิน 14,878,350.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

15/2559/สกม.
7 ม.ค. 2559

เสนอราคาต่ําสุด

14/2559/สกม.
7 ม.ค. 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มกราคม 2559....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9 ประกวดราคาจางเหมาซอมทํา
เรือฝกวิสูตรสาคร จํานวน ๕๖ รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

10,500,000

10,470,000

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

e-bidding 1. บจก.อิตัลไทย มารีน

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนด
เซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคา 7,387,494.- บาท
เสนอราคา 7,065,563.10.- บาท
2. บจก.อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย
เสนอราคา 7,117,105.- บาท
3. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนด
เสนอราคา 7,065,563.10.- บาท
4. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
เสนอราคา 8,480,700.- บาท
5. บจก.หะรินตอเรือ

10 ประกวดราคาจางเหมากอสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งพังคลองเขิน
บริเวณวัดนางตะเคียน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

14,700,000.-

11 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือเจาทา
ข.๔๐๓ (โปะบรรทุกรถขุดตักดิน)
จํานวน ๒๐ รายการ

4,000,000.-

14,700,000.-

e-bidding 1. หจก.รุงสวรรคกอสราง

เสนอราคา 14,678,000.- บาท
2. หจก.เติมชัยวิศวกรรมกอสราง
เสนอราคา 14,698,000.- บาท
2,329,000.-

e-bidding 1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

เสนอราคา 2,049,513.- บาท

แบบ สขร.1

1. หจก.รุงสวรรคกอสราง
วงเงิน 14,678,000.- บาท

1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
วงเงิน 2,049,513.- บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
23/2559/สกม.
28 ม.ค. 2559

ไมผาน
การพิจารณา
เสนอราคาต่ําสุด

21/2559/สกม.
12 ม.ค. 2559

ถูกตองครบถวน 19/2559/สกม.
8 ม.ค. 2559
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มกราคม 2559....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

2 บจก.อูปราการกลการ
12 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกรองน้ํา
ภายในประเทศที่แมน้ําชี จังหวัดชัยภูมิ

18,000,000.-

13 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและ
บํารุงรักษารองน้ําทางเขาทาเรือ
กรุงเทพฯ
รองที่ ๒ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ

66,000,000.-

20,208,000.-

e-bidding 1. หจก.สินเจริญสนม

เสนอราคา 9,179,300.- บาท
2. บจก.แอดวานซ โปรเกรส
เนวิเกชั่น เซ็นเตอร
เสนอราคา 14,400,000.- บาท
3. หจก.บุญกวางพาณิชย
เสนอราคา 9,900,000.- บาท
4. หจก.รุงสวรรคกอสราง
เสนอราคา 11,200,000.- บาท
5. หจก.เทพมงคลสุโขทัย 2531
เสนอราคา 9,819,000.- บาท
6. กิจการรวมคา เอ็ม เอส ไทย
เสนอราคา 13,100,000.- บาท
66,191,000.-

e-bidding 1. บจก.ซีเอชอีซ(ี ไทย)

เสนอราคา 65,920,000.- บาท
2. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
เสนอราคา 66,050,000.- บาท

1. หจก.สินเจริญสนม
วงเงิน 9,179,300.- บาท

1. บจก.ซีเอชอีซ(ี ไทย)
วงเงิน 65,920,000.- บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ไมผาน
การพิจารณา
เสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

20/2559/สกม.
12 ม.ค. 2559

29/2559/สกม.
29 ม.ค. 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มกราคม 2559....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1. บจก.อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย
วงเงิน 26,623,269.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

22/2559/สกม.
28 ม.ค. 2559

1. บจก.อูปราการกลการ
วงเงิน 2,511,183.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

27/2559/สกม.
29 ม.ค. 2559

เสนอราคาต่ําสุด

26/2559/สกม.
29 ม.ค. 2559

3. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 66,100,000.- บาท
14 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือ
ฝกสาครวิสัย จํานวน ๘๗ รายการ

30,081,000.-

15 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือ
เจาทา ๓๐๒ (เรือวางทุนเครื่องหมาย
การเดินเรือ และบรรทุกอุปกรณ)
จํานวน ๓๒รายการ

3,500,000.-

16 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือเจาทา
จ.๔ และเรือเจาทา จ.๕ (เรือลากจูง)
รวม ๕๓ รายการ

4,000,000.-

30,080,000.-

e-bidding 1. บจก.อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย

เสนอราคา 26,623,269.- บาท
2. บจก. หะรินตอเรือ
เสนอราคา 29,759,999.88.- บาท
3,867,000.-

e-bidding 1. บจก.อูปราการกลการ

เสนอราคา 2,511,183.- บาท
2. บจก. หะรินพาณิชย
เสนอราคา 2,687,840.- บาท
4,225,000.-

e-bidding 1. บจก.หะรินพาณิชย

1. บจก.หะรินพาณิชย
เสนอราคา 2,947,486.20.- บาท วงเงิน 2,947,486.20.- บาท
2. บจก.อูปราการกลการ
เสนอราคา 3,245,631.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มกราคม 2559....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือเจาทา
ข.๔๓ (เรือขุดหัวสวานทอสงดินขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๘ นิ้ว) และเรือเจาทา
๒๔๓ (เรือพี่เลี้ยง) รวม ๕๐ รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

6,800,000.-

6,573,000.-

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

e-bidding 1. บจก.หะรินพาณิชย

เสนอราคา 5,388,520.- บาท
2. บจก.อูปราการกลการ
เสนอราคา 4,365,653.50.- บาท

18 ระกวดราคาจางเหมาขุดลอกและ
18,000,000.บํารุงรักษารองน้ําปตตานี จังหวัดปตตานี

19,142,000.-

19 ประกวดราคาจางเหมากอสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งพังแมน้ําเจาพระยา
ตําบลบานหมอ อําเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงหบุรี

17,700,000.-

17,700,000.-

e-bidding 1. บจก.เว็ลธ เวิรคคิง มารีน

เสนอราคา 19,100,000.- บาท
2. บจก.แสงเจริญอุตสาหกรรมเรือ
เสนอราคา 18,900,000.- บาท
3. บจก.เอ็ม เอส 101
เสนอราคา 17,800,000.- บาท
e-bidding 1. หจก. เทพมงคลสุโขทัย 2531

เสนอราคา 14,867,000.- บาท
2. หจก.รุงสวรรคกอสราง
เสนอราคา 17,698,000.- บาท
3. หจก.จิรังกรณกอสราง
เสนอราคา 17,700,000.- บาท

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1. บจก.อูปราการกลการ
วงเงิน 4,365,653.50.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

28/2559/สกม.
29 ม.ค. 2559

1. บจก.เอ็ม เอส 101
วงเงิน 17,800,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

25/2559/สกม.
28 ม.ค. 2559

1. หจก. เทพมงคลสุโขทัย 2531
วงเงิน 14,867,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

24/2559/สกม.
28 ม.ค. 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มกราคม 2559....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20 ประกวดราคาจางเหมาปรับปรุงทาเทียบ
เรือทาเล ตําบลคลองประสงค
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

29,612,000.-

27,900,000.-

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

e-bidding 1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ

ถูกตองครบถวน 30/2559/สกม.
และเปนผูมีสิทธิ 29 ม.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผาน
การพิจารณา

เสนอราคา 27,524,361.10.- บาท วงเงิน 27,524,000.- บาท

17,024,000.-

17,024,000.-

e-bidding 1. บจก.โตโยตากรุงเทพยนต

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

2. บจก.สมหมายการโยธา
21 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ลอ
(แบบดับเบิ้ลแค็บ) จํานวน ๑๙ คัน

แบบ สขร.1

1. บจก.โตโยตากรุงเทพยนต
ผูจําหนายโตโยตา
ผูจําหนายโตโยตา
เสนอราคา 16,986,000.- บาท วงเงิน 16,986,000.- บาท
2. บจก.โตโยตา พารากอน มอเตอร
3. บจก.แสงฟาอีซูซุเซลส

ถูกตองครบถวน 15/2559/พย.
และเปนผูมีสิทธิ 27 ม.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผาน
การพิจารณา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มกราคม 2559....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1

สอบราคาจางเหมาซอมทํา
เรือรักเจาพระยา จํานวน ๑๒ รายการ

2

สอบราคาจางเหมาพิมพแบบพิมพ
หนังสือคนประจําเรือ (SEAMAN BOOK)
สําหรับเรือประมง จํานวน ๑๐,๐๐๐ เลม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

วิธีซื้อหรือ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
จาง
หรือจาง

ราคากลาง

751,000.-

751,000.-

สอบราคา

1. บจก.อูปราการกลการ
เสนอราคา 740,975.- บาท
2.บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
เสนอราคา 690,000.- บาท

1.บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
วงเงิน 690,000.- บาท

1,650,000.-

1,650,000.-

สอบราคา

1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง
เสนอราคา 1,650,000.- บาท

1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง
วงเงิน 1,580,000.- บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เสนอราคาต่ําสุด

ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
13/2559/พย.
18 ม.ค. 2559

16/2559/พย.
28 ม.ค 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ปงบประมาณ 2559 กรมเจาทา
เดือน มกราคม 2558

ลําดั
บที่
1

2

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ประกวดราคาจางเหมากอสราง
เขื่อนปองกันตลิ่งพัง
แมน้ําเจาพระยา
หมูที่ ๘ ตําบลบานปอม
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกวดราคาจางเหมากอสราง
หลักไฟขอบรอง หลักไฟแสดงที่
หมายอันตราย และหลักไฟปลาย
สันเขื่อนพรอมอุปกรณ
เครื่องหมายการเดินเรือ
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษา
ทางน้ําที่ ๓ จังหวัดตรัง
จํานวน ๑๐ หลัก

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

23,600,000.- 23,920,000.- e-bidding 1. บจก.จตุรมาศ
2. บจก. เจนจิราสถาปตย
3. บจก.สหสิริพัฒนากอสราง
4. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด
คอนสตรัคชั่น
5. บจก.ส.บรรทัดไทย
6. บจก.สยาม-เคมีเทค
7. บจก.ที แอนด เอฟ คลัซเทอร
8. หจก.สองฝงการเกษตร
9. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
10. หจก.หกสิบสามการโยธา
11. หจก.จิรังกรณกอสราง
12. หจก. รุงสวรรคกอสราง
13. บจก.ขาณุคอนกรีต
14. บจก.มานะรุงเรืองทรัพย
15,000,000.- 15,000,000.- e-bidding 1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
2. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
3. บจก.เอ.แอนด มารีน(ไทย)
4. หจก.รุงสวรรคกอสราง
5. บจก.สมหมายการโยธา

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

1. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด

1. หจก. สองฝงการเกษตร

คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 23,595,000.- บาท
2. หจก.จิรังกรณกอสราง
เสนอราคา 23,609,000.- บาท
3. หจก. สองฝงการเกษตร
เสนอราคา 23,540,000.- บาท

วงเงิน 23,540,000.- บาท

1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ

1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ

เสนอราคา 14,960,000.- บาท
2. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
เสนอราคา 14,980,000.- บาท

วงเงิน 14,960,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 12/2559/สกม.
7 ม.ค. 2559

เสนอราคาต่ําสุด

11/2559/สกม.
5 ม.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ปงบประมาณ 2559 กรมเจาทา
เดือน มกราคม 2558

ลําดั
บที่
3

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ประกวดราคาจางเหมาขุดลอก
รองน้ําภาย
ในประเทศที่แมน้ําเลย
ตําบลวังสะพุง อําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

14,770,800.- 16,720,000.- e-bidding 1. หจก.ฑ. ศรีรุงโรจน
2. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด
พารท
3. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
4. บจก.กรุงไทยสถาปตย
5. บจก.เวิรค ซัพพลาย แอนด แอส
โซซิเอท
6. หจก.กองมณีกอสราง
7. หจก.สุขเกษมยนต
8. หจก.สินเจริญสนม
9. หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร
กอสราง
10. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
11 หจก.ส.บุรินทรการชาง
12. หจก.บุญกวางพาณิชย
13. หจก.พี ที เอ็น การโยธา
14. หจก.อิฉิโร การโยธา
15. หจก.อุตรดิตถ ชอปปงโฮม
16. หจก.รุงสวรรคกอสราง
17. หจก.เทพมงคลสุโขทัย 2531
18. หจก.พิษณุโลกวิวัฒนพัฒนา
19. หจก.เดือนดวงเดน
20. บจก.ส.ศิริชัยสยามวัสดุ
21.หจก.เจ วี ซี กอสราง
22. หจก.สมชาย 35 เอ็นจิเนียริ่ง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

1. หจก.สินเจริญสนม

1. หจก.รุงสวรรคกอสราง

เสนอราคา 8,288,888.- บาท
2. หจก.บุญกวางพาณิชย
เสนอราคา 9,231,750.- บาท
3. หจก.รุงสวรรคกอสราง
เสนอราคา 8,250,000.- บาท
4. หจก.อิฉิโร การโยธา
5. หจก.อุตรดิตถ ชอปปงโฮม

วงเงิน 8,250,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

13/2559/สกม.
7 ม.ค. 2559

ไมผาน
การพิจารณา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ปงบประมาณ 2559 กรมเจาทา
เดือน มกราคม 2558

ลําดั
บที่
4

5

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ประกวดราคาจางเหมาซอมทํา
เรือเจาทา
ข.402 (โปะบรรทุกรถขุดตักดิน)
จํานวน 21 รายการ

ประกวดราคาจางเหมาซอมทํา
เรือเจาทา
ข.๔๗ และเรือเจาทา ๒๔๗
จํานวน ๓๐ รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
4,000,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

3,990,000.- e-bidding 1. หจก.อูตอเรือสายชล
2. หจก.อูบางหลวง
3. บจก.หะรินพาณิชย
4. บจก.อิตัลไทย มารีน
5. บจก.ส.ทรัพยเสถียร
6. บจก.ซี เครสท มารีน
7. บจก.บี เอส พี รีเรชั่นชิป
8. บจก.อูปราการกลการ
9. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนด
เซอรวิส
10. หจก.แสงทองคํา
11. หจก.อินชัยกอสราง
12. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

5,500,000.-

4,522,900.- e-bidding 1. หจก.อูตอเรือสายชล
2. หจก.ศุภชัยซัพพลาย
3. หจก.อูบางหลวง
4. บจก.หะรินพาณิชย
5. บจก.อิตัลไทย มารีน
6. บจก.ศรีประชาอุตสาหกรรม
7. บจก.ซี เครสท มารีน
8. บจก.บี เอส พี รีเรชั่นชิป
9. บจก.อูปราการกลการ
10.บจก.เชียงใหมพงษธร แมริม
11. หจก.มานะพาณิชย
12. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

เสนอราคา 2,743,130.- บาท

วงเงิน 2,743,130.- บาท

2. บจก. อูปราการกลการ
3. บจก.หะรินพาณิชย

1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

เสนอราคา 3,109,493.- บาท

วงเงิน 3,109,493.- บาท

2. บจก. อูปราการกลการ
3. บจก.หะรินพาณิชย

17/2559/สกม.
ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ 8 ม.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผาน
การพิจารณา

ถูกตองครบถวน 18/2559/สกม.
และเปนผูมีสิทธิ 8 ม.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผาน
การพิจารณา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ปงบประมาณ 2559 กรมเจาทา
เดือน มกราคม 2558

ลําดั
บที่
6

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ประกวดราคาจางเหมาซอมทํา
เรือเจาทา
ข.๔๐๐ (โปะบรรทุกรถขุดตักดิน)
จํานวน ๒๓ รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

4,000,000.-

3,999,000

ประกวดราคาซื้อทุนเครื่องหมาย
การ
เดินเรือพรอมอุปกรณ ขนาดเสน
ผา
ศูนยกลางไมนอยกวา ๒.๑ เมตร
จํานวน ๖ ชุด

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

e-bidding 1. หจก.อินซิกเนีย

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

2. หจก.อูบางหลวง
เสนอราคา 2,749,313.- บาท
3. บจก.หะรินพาณิชย
4. บจก.ซี เครสท มารีน
2. บจก. อูป ราการกลการ
5. บจก.บี เอส พี รีเรชั่นชิป
3. บจก.หะรินพาณิชย
6. บจก.พรเลิศการชาง
7. บจก.อูปราการกลการ
8. บจก.ขาณุคอนกรีต
9. หจก.เอส.วี.เอ็ม.18 วิศวกรรม
10. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

7 ประกวดราคาซื้อทุนเครื่องหมาย 8,400,000.การเดินเรือ พรอมอุปกรณ ขนาดเสนผา
ศูนยกลางไมนอยกวา ๑.๕ เมตร
จํานวน ๖ ชุด
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วิธีซื้อหรือ
จาง

8,400,000.- e-bidding 1. บจก. แอ็ดวานซ
2. บจก.แซฟทรอล
3. บจก.ลีดเดอร เจนเนอรัล
เทคโนโลยี อีควิปเมนท
4. หจก.ดอนไชยเวิรคชอพ

15,000,000.- 15,000,000.- e-bidding 1. บจก. แอ็ดวานซ
2. บจก. ลีดเดอร เจนเนอรัล
เทคโนโลยี
3. บจก.แซฟทรอล
4. หจก. เพชรเอก 168 กอสราง
5. บจก.คอนเซ็ฟ เทรดดิ้ง
แอนด คอน

เลขที่และวันที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
วงเงิน 2,749,313.- บาท

1. บจก.แอ็ดวานซ
เสนอราคา 8,368,470.- บาท
2. บจก.แซฟทรอล
เสนอราคา 8,390,940.- บาท
3. บจก.ลีดเดอร เจนเนอรัล เทคโนโลยี
อีควิปเมนท
เสนอราคา 8,376,000.- บาท

1. บจก.แอ็ดวานซ
วงเงิน 8,368,470.- บาท

1. บจก. ลีดเดอร เจนเนอรัล เทคโนโลยี

1. บจก.แซฟทรอล

อีควิปเมนท

วงเงิน 14,878,350.- บาท

เสนอราคา 14,960,000.- บาท
2. บจก. แอ็ดวานซ
เสนอราคา 14,974,650.- บาท
3. บจก.แซฟทรอล
เสนอราคา 14,878,350.- บาท

ถูกตองครบถวน 16/2559/สกม.
และเปนผูมีสิทธิ 8 ม.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผาน
การพิจารณา

เสนอราคาต่ําสุด 15/2559/สกม.
7 ม.ค. 2559

เสนอราคาต่ําสุด 14/2559/สกม.
7 ม.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ปงบประมาณ 2559 กรมเจาทา
เดือน มกราคม 2558

ลําดั
บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9 ประกวดราคาจางเหมาซอมทํา
เรือฝกวิสูตรสาคร
จํานวน ๕๖ รายการ

10

ประกวดราคาจางเหมากอสราง
เขื่อนปองกันตลิ่งพังคลองเขิน
บริเวณวัดนางตะเคียน
อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
10,500,000

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

10,470,000 e-bidding 1. บจก.อิตัลไทย มารีน
2. บจก.อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย
3. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนด
เซอรวิส
4. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
5. บจก.หะรินตอเรือ
6. บจก.อูกรุงเทพ
7. บจก.มารซัน
8. บจก.เอ.แอนด มารีน(ไทย)
9. บจก.บี เอส พี รีเรชั่นชิป

14,700,000.- 14,700,000.- e-bidding 1. หจก.รุงสวรรคกอสราง
2. หจก.เติมชัยวิศวกรรมกอสราง
3. บจก.จตุรมาศ
4. บจก. เจนจิราสถาปตย
5. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด
คอนสตรัคชั่น
6. หจก.จิรังกรณกอสราง
7. บจก.จรรโลง (1991)
8. หจก.มานะพาณิชย
9. หจก.นราคอน

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บจก.อิตัลไทย มารีน
เสนอราคา 7,387,494.- บาท

เลขที่และวันที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
1. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนด เสนอราคาต่ําสุด 23/2559/สกม.
เซอรวิส
28 ม.ค. 2559
เสนอราคา 7,065,563.10.บาท

2. บจก.อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย
เสนอราคา 7,117,105.- บาท
3. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 7,065,563.10.- บาท
4. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
เสนอราคา 8,480,700.- บาท
5. บจก.หะรินตอเรือ

ไมผาน
การพิจารณา

1. หจก.รุงสวรรคกอสราง

1. หจก.รุงสวรรคกอสราง

เสนอราคา 14,678,000.- บาท
2. หจก.เติมชัยวิศวกรรมกอสราง
เสนอราคา 14,698,000.- บาท

วงเงิน 14,678,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

21/2559/สกม.
12 ม.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ปงบประมาณ 2559 กรมเจาทา
เดือน มกราคม 2558

ลําดั
บที่
11

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ประกวดราคาจางเหมาซอมทํา
เรือเจาทา
ข.๔๐๓ (โปะบรรทุกรถขุดตักดิน)
จํานวน ๒๐ รายการ

12 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอก
รองน้ําภายในประเทศที่แมน้ําชี
จังหวัดชัยภูมิ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
4,000,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

2,329,000.- e-bidding 1. หจก.บางหลวง
2 บจก.อูปราการกลการ
3. บจก.บี เอส พี รีเรชั่นชิ
4. บจก.พรเลิศการชาง
5. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

18,000,000.- 20,208,000.- e-bidding 1. หจก.สินเจริญสนม
2. บจก.แอดวานซ โปรเกรส
เนวิเกชั่น เซ็นเตอร
3. หจก.บุญกวางพาณิชย
4. หจก.รุงสวรรคกอสราง
5. หจก.เทพมงคลสุโขทัย 2531
6. กิจการรวมคา เอ็ม เอส ไทย
7. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด
คอนสตรัคชั่น
8. บจก.ส.บรรทัดไทย

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

1. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

เสนอราคา 2,049,513.- บาท

วงเงิน 2,049,513.- บาท

2 บจก.อูปราการกลการ

ไมผาน
การพิจารณา

1. หจก.สินเจริญสนม

1. หจก.สินเจริญสนม

เสนอราคา 9,179,300.- บาท
2. บจก.แอดวานซ โปรเกรส
เนวิเกชั่น เซ็นเตอร
เสนอราคา 14,400,000.- บาท
3. หจก.บุญกวางพาณิชย
เสนอราคา 9,900,000.- บาท
4. หจก.รุงสวรรคกอสราง
เสนอราคา 11,200,000.- บาท
5. หจก.เทพมงคลสุโขทัย 2531

วงเงิน 9,179,300.- บาท

9. บจก.อ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท เสนอราคา 9,819,000.- บาท
10. บจก.ส.ทรัพยเสถียร
6. กิจการรวมคา เอ็ม เอส ไทย
11. บจก.ไทยคอนสตรัคชั่น แอนด เสนอราคา 13,100,000.- บาท
เดร็จจิ้ง
12. หจก.สุดคณา
13. หจก.มะคาพัฒนาการ
14. หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น

19/2559/สกม.
ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ 8 ม.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

เสนอราคาต่ําสุด

20/2559/สกม.
12 ม.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ปงบประมาณ 2559 กรมเจาทา
เดือน มกราคม 2558

ลําดั
บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

15. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
16. หจก.สุขสมบัติขอนแกน
17. หจก.ณรงคชางยนต
18. หจก.ช.โชคสกุลการโยธา
19. หจก.พลังชัยการโยธา
20. หจก.สามเพชร
21. บจก.ปญญาเอกนครสวรรค
22. หจก.สิณารัตนกอสราง
23. พิษณุโลกวิวัฒนพัฒนา
24. หจก.วัชรขจร
25. หจก.เจ วี ซี กอสราง
26.หจก.สมชาย 35 เอ็นจิเนียริ่ง
27. หจก.ศิลาภัณฑกอสราง
13

ประกวดราคาจางเหมาขุดลอก
และ
บํารุงรักษารองน้ําทางเขาทาเรือ
กรุงเทพฯ
รองที่ ๒ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ

66,000,000.- 66,191,000.- e-bidding 1. บจก.ซีเอชอีซ(ี ไทย)
2. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง

1. บจก.ซีเอชอีซ(ี ไทย)

1. บจก.ซีเอชอีซ(ี ไทย)

เสนอราคา 65,920,000.- บาท

วงเงิน 65,920,000.- บาท

3. บจก.ส.บรรทัดไทย
2. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
4. บจก.เซีย คอนสตรั๊คชั่น แอนด เสนอราคา 66,050,000.- บาท
แมเนจเมนท
3. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 66,100,000.- บาท
5. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด
คอนสตรัคชั่น
6. หจก.สุขสมบัติขอนแกน
7. หจก.พัณกมล กอสราง
8. หจก.รัตนชาติการโยธา

เสนอราคาต่ําสุด 29/2559/สกม.
29 ม.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ปงบประมาณ 2559 กรมเจาทา
เดือน มกราคม 2558

ลําดั
บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

9. หจก.รุงสวรรคกอสราง
10. หจก.สิณารัตนกอสราง
11. หจก.พิษณุโลกวิวัฒนพัฒนา
14 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือ 30,081,000.- 30,080,000.- e-bidding 1. บจก.อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย
ฝกสาครวิสัย จํานวน ๘๗ รายการ

15 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือ 3,500,000.เจาทา ๓๐๒ (เรือวางทุน
เครื่องหมายการเดินเรือ
และบรรทุกอุปกรณ)
จํานวน ๓๒รายการ

2. บจก. หะรินตอเรือ
3. หจก.อูบางหลวง
4. บจก.อูกรุงเทพ
5. บจก.อิตัลไทย มารีน
6. บจก.มารซัน
7. บจก.เอส อี เอ ชิพยารด
8. บมจ.เอเชียน มารีน เซอรวิสส
9. บจก.อูปราการกลการ
10. หจก.สิณารัตนกอสราง
11. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
3,867,000.- e-bidding 1. บจก.อูปราการกลการ
2. บจก. หะรินพาณิชย
3. บจก.มารซัน
4. บจก.เอส อี เอ ชิพยารด
5. บจก.อารเท็น โซลูชั่น
6. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนด
เซอรวิส
7. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

1. บจก.อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย

1. บจก.อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย เสนอราคาต่ําสุด 22/2559/สกม.

เสนอราคา 26,623,269.- บาท
2. บจก. หะรินตอเรือ
เสนอราคา 29,759,999.88.- บาท

วงเงิน 26,623,269.- บาท

1. บจก.อูปราการกลการ

1. บจก.อูปราการกลการ

เสนอราคา 2,511,183.- บาท

วงเงิน 2,511,183.- บาท

2. บจก. หะรินพาณิชย
เสนอราคา 2,687,840.- บาท

28 ม.ค. 2559

เสนอราคาต่ําสุด 27/2559/สกม.
29 ม.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ปงบประมาณ 2559 กรมเจาทา
เดือน มกราคม 2558

ลําดั
บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

16

ประกวดราคาจางเหมาซอมทํา
เรือเจาทา

4,000,000.-

17

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

4,225,000.- e-bidding 1. บจก.หะรินพาณิชย

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

1. บจก.หะรินพาณิชย

1. บจก.หะรินพาณิชย
วงเงิน 2,947,486.20.- บาท

จ.๔ และเรือเจาทา จ.๕

2. บจก.อูปราการกลการ

เสนอราคา 2,947,486.20.- บาท

(เรือลากจูง) รวม ๕๓ รายการ

3. บจก.เอส อี เอ ชิพยารด
4. บจก.บี เอส พี รีเรชั่นชิป
5. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนด
เซอรวิส
6. หจก.สิณารัตนกอสราง
7. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

2. บจก.อูปราการกลการ
เสนอราคา 3,245,631.- บาท

ประกวดราคาจางเหมาซอมทํา
เรือเจาทา

6,800,000.-

6,573,000.- e-bidding 1. บจก.หะรินพาณิชย

1. บจก.หะรินพาณิชย

1. บจก.อูปราการกลการ
วงเงิน 4,365,653.50.- บาท

ข.๔๓ (เรือขุดหัวสวานทอสงดิน

2. บจก.อูปราการกลการ

เสนอราคา 5,388,520.- บาท

ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๘ นิ้ว)
และเรือเจาทา ๒๔๓ (เรือพี่เลี้ยง)
รวม ๕๐ รายการ

3. บจก.เอส อี เอ ชิพยารด
4. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

2. บจก.อูปราการกลการ
เสนอราคา 4,365,653.50.- บาท

18 ระกวดราคาจางเหมาขุดลอกและ 18,000,000.- 19,142,000.- e-bidding 1. บจก.เว็ลธ เวิรคคิง มารีน
บํารุงรักษารองน้ําปตตานี
จังหวัดปตตานี

1. บจก.เว็ลธ เวิรคคิง มารีน

2. บจก.แสงเจริญอุตสาหกรรมเรือ เสนอราคา 19,100,000.- บาท
3. บจก.เอ็ม เอส 101
4. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด
คอนสตรัคชั่น
5. บจก.ส.บรรทัดไทย

เลขที่และวันที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

2. บจก.แสงเจริญอุตสาหกรรมเรือ
เสนอราคา 18,900,000.- บาท
3. บจก.เอ็ม เอส 101
เสนอราคา 17,800,000.- บาท

1. บจก.เอ็ม เอส 101
วงเงิน 17,800,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 26/2559/สกม.
29 ม.ค. 2559

เสนอราคาต่ําสุด 28/2559/สกม.
29 ม.ค. 2559

เสนอราคาต่ําสุด 25/2559/สกม.
28 ม.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ปงบประมาณ 2559 กรมเจาทา
เดือน มกราคม 2558

ลําดั
บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

6. บจก.แอดวานซ โปรเกรส
เนวิเกชั่น เซ็นเตอร
7. หจก.มหาราชชัยมงคล
8. หจก.สุดคณา
9. หจก.ทรัพยเจริญศิลป
10. หจก.รัตนชาติกอสราง
11. หจก.หงษสายพินคอน
สตรั๊คชั่น
12. หจก.รัตนชาติการโยธา
13. บจก.กิจการรวมคาลานนา
14. หจก.รุงสวรรคกอสราง
15. บจก.ปญญาเอกนครสวรรค
16. หจก.สิณารัตนกอสราง
17. บจก.สมหมายการโยธา
18. หจก.ตรังทอง
19. หจก. จงสินี กรุป
20. หจก.อัครพันธุกอสราง
19 ประกวดราคาจางเหมากอสราง
เขื่อนปองกันตลิ่งพังแมน้ํา
เจาพระยา ตําบลบานหมอ
อําเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงหบุรี

17,700,000.- 17,700,000.- e-bidding 1. หจก. เทพมงคลสุโขทัย 2531 1. หจก. เทพมงคลสุโขทัย 2531
2. หจก.รุงสวรรคกอสราง
3. หจก.จิรังกรณกอสราง
4. บจก.จตุรมาศ
5. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด
คอนสตรัคชั่น
6. หจก.สุดคณา
7. หจก.ทรัพยเจริญศิลป

เสนอราคา 14,867,000.- บาท
2. หจก.รุงสวรรคกอสราง
เสนอราคา 17,698,000.- บาท
3. หจก.จิรังกรณกอสราง
เสนอราคา 17,700,000.- บาท

1. หจก. เทพมงคลสุโขทัย
2531
วงเงิน 14,867,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 24/2559/สกม.
28 ม.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ปงบประมาณ 2559 กรมเจาทา
เดือน มกราคม 2558

ลําดั
บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

8. บจก.ฤดีประยงค
9. หจก.รัตนชาติกอสราง
10. หจก.รัตนชาติการโยธา
11. หจก.อ.อุดมการเกษตรพัฒนา
12. บจก.ปญญาเอกนครสวรรค
13. หจก.สิณารัตนกอสราง
14. หจก.ส.ศิริพงษ
15. หจก. ตากขาวละออ
16. หจก.บุลภรณ เอ็นจิเนียริ่ง
17. บจก.จรรโลง (1991)
18. หจก.สมชาย 35 เอ็นจิเนียริ่ง
19. หจก.มานะพาณิชย
20. หจก. จงสินี กรุป
20 ประกวดราคาจางเหมาปรับปรุง
ทาเทียบเรือทาเล
ตําบลคลองประสงค อําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่

29,612,000.- 27,900,000.- e-bidding 1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ

1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ

2. บจก.สมหมายการโยธา
เสนอราคา 27,524,361.10.- บาท
3. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด
คอนสตรัคชั่น
2. บจก.สมหมายการโยธา
4. บจก.ปญญานําโชค
5. หจก.สุดคณา
6. หจก.รัตนชาติกอสราง
7. หจก.รัตนชาติการโยธา
8. หจก.สิณารัตนกอสราง
9. หจก.เฉลิมการกอสราง
10. กิจการรวมคา พัฒนาบรรณกิจ
กับ สหสิริพัฒนา

1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
วงเงิน 27,524,000.- บาท

30/2559/สกม.
ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ 29 ม.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผาน
การพิจารณา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ปงบประมาณ 2559 กรมเจาทา
เดือน มกราคม 2558

ลําดั
บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

11. หจก.ตรังทอง
12. หจก. จงสินี กรุป
21

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล)

17,024,000.- 17,024,000.- e-bidding 1. บจก.โตโยตากรุงเทพยนต

1. บจก.โตโยตากรุงเทพยนต

1. บจก.โตโยตากรุงเทพยนต

ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

2. บจก.โตโยตา พารากอน มอเตอร ผูจําหนายโตโยตา

ผูจําหนายโตโยตา

ไมต่ํากวา ๒๔๐๐ ซีซี
ขับเคลื่อน ๔ ลอ(แบบดับเบิ้ล
แค็บ)
จํานวน ๑๙ คัน

3. บจก.แสงฟาอีซูซุเซลส

เสนอราคา 16,986,000.- บาท

วงเงิน 16,986,000.- บาท

4. บจก.วรจักรยนต

2. บจก.โตโยตา พารากอน มอเตอร

5. บจก.ยูไนเต็ด โอโต เซลส
3. บจก.แสงฟาอีซูซุเซลส
(ประเทศไทย)
6. บจก.สยามนิสสัน กรุงไทย
7. บจก.โตโยตา ลิบรา
8. บจก7. บจก.โตโยตา ลิบรามิตซู
พีพีเอส.อินเตอรกรุป
9. หจก.สิณารัตนกอสราง

ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว
ไมผาน
การพิจารณา

15/2559/พย.
27 ม.ค. 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มกราคม 2559....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
751,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

1

สอบราคาจางเหมาซอมทํา
เรือรักเจาพระยา จํานวน
๑๒ รายการ

751,000.- สอบราคา 1. บจก.อูปราการกลการ
2. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
3. บจก.กัปตัน

2

สอบราคาจางเหมาพิมพแบบพิมพ
1,650,000.- 1,650,000.- สอบราคา
หนังสือคนประจําเรือ
(SEAMAN BOOK) สําหรับเรือประมง
จํานวน ๑๐,๐๐๐ เลม

เลขที่และวันที่
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการ
เสนอ
ซื้อหรือจาง
1. บจก.อูปราการกลการ
1.บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
เสนอราคาต่ําสุด 13/2559/พย.
เสนอราคา 740,975.- บาท
วงเงิน 690,000.- บาท
18 ม.ค. 2559
2.บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
เสนอราคา 690,000.- บาท

1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง 1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง 1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง ถูกตองครบถวน 16/2559/พย.
2. หจก.อุดมศึกษา
เสนอราคา 1,650,000.- บาท
วงเงิน 1,580,000.- บาท
และเปนผูมีสิทธิ 28 ม.ค 2559
3. บจก.ไดเร็คชั่น แพลน
เสนอราคารายเดียว
4. บจก. ออนปา
5. บจก.วิสมา เอเชีย
6. บจก.ลักกี้ สตาร มีเดีย
7. บจก.สยามพริ้นท
8. บมจ.อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด
พับลิชชิ่ง

