แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559
กรมเจาท7า
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1 ซื้อดรัมลูกกลิ้งสรางภาพ
2 หลอดไฟนีออน LED 16 W DL
หลอดยาว

วงเงิน
งบประมาณ
18,190.00
77,468.00

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

18,190.00 ตกลงราคา บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย)
77,468.00

18,190.00 บาท
ตกลงราคา บจก.ธนพรอิเล็คทริค 77,468.00 บาท
หจก.ประสิทธิ์นคร 98,440.00 บาท
หจก.เกษมภัณฑแมชชินเนอรรี่
102,720.00 บาท
ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ 5,885.00 บาท
บจก.อีซี่ ออฟฟHศ แอนด โปรดักส
8,025.00 บาท
รานวัฒนกิจการพิมพ 9,362.50 บาท
ตกลงราคา บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 7,126.20
บาท บจก.ปุณณ อินเตอรเนชั่นแนล
7,254.60บาท
ตกลงราคา หจก.โฟร ซี ซิสเต็ม 75,114.00 บาท
หจก.บี.พี.ซีงแอดเวอรไทซิ่ง 77,700 บาท

3 ซองหนาตFาง

5,885.00

5,885.00

4 ซื้อดรัมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ
Brother รุFน 3170 CDW
จํานวน 2 ลูก
5 ซื้อปากกาสําหรับใชกับเครื่องวัด
ระดับน้ํา จํานวน 30 ชุด

7,126.20

7,126.20

75,114.00

75,114.00

6 ซื้อหมึกพิมพเอกสาร จํานวน 1
รายการ

28,676.00

28,676.00 ตกลงราคา บจก. กนกสิน เอRกซปอรด อิมปอรต

7 ซื้อหมึกพิมพเอกสาร จํานวน 8
รายการ

207,419.50

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 27
รายการ

72,025.98

28,676.00 บาท
207,419.50 ตกลงราคา บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

207,419.50 บาท
บจก.พีแอนดเจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง
214,203.30 บาท
72,025.98 ตกลงราคา บจก.อีซี่ ออฟฟHศ แอนด โปรดักส
72,025.98 บาท
บจก.ทีเอ พีเอ็น เปเปอร 78,174.20 บาท
หจก.จี โปรดักส 77,628.50 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสังเขป
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/57
บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย)
1/3/2559
18,190.00 บาท
บจก.ธนพรอิเล็คทริค 77,468.00 บาทเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/58
4/3/2559

รานโสภณการพิมพ 5,885.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/59
4/3/2559

บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
7,126.20บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/60
7/3/2559

หจก.โฟร ซี ซิสเต็ม 75,114.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/61
7/3/2559

บจก. กนกสิน เอRกซปอรด อิมปอรต มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/62
11/3/2559
28,676.00 บาท
บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
207,419.50 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/63
11/3/2559

บจก.อีซี่ ออฟฟHศ แอนด โปรดักส
72,025.98 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/64
11/3/2559

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559
กรมเจาท7า
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

9 โคมไฟฝTงฝUาชนิดคูF จํานวน 3 ชุด
10 ซื้อน้ํามันเบนซิน ULG with Add.
จํานวน 8,000 ลิตร โดยวิธี
กรณีพิเศษ

วงเงิน
งบประมาณ
5,296.50

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

5,296.50 ตกลงราคา หจก.ประสิทธิ์นคร 5,296.50 บาท

หจก.เกษมภัณฑแมชชินเนอรี่ 5,778.00
236,084.80 236,084.80 ตกลงราคา บจก.ปตท. (มหาชน) 236,084.80 บาท

11 ซื้อหมึกพิมพเอกสารจํานวน 12
รายการ

223,378.55

12 ซื้อหมึกพิมพเอกสารจํานวน 2
รายการ
13 ซื้อหมึกพิมพเอกสารจํานวน 1
รายการ
14 ซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับซFอมแซม
หองน้ํา อาคาร 3 ชั้น 4
15 ซื้อวัสดุอุปกรณจํานวน 19
รายการ สําหรับการจัดประชุม
คณะทํางานรFวมสามฝcายเพื่อ
ศึกษาความเปdนไปได และความ
เหมาะสมของการเดินเรือตาม
แนวชายฝTeงระหวFางไทย-กัมพูชาเวียดนาม

79,864.80

79,864.80

17,976.00

17,976.00

6,623.30

6,623.30

7,388.35

223,378.55 ตกลงราคา บจก.ที.เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร

7,388.35

223,378.55 บาท
บจก.ปุณณ อินเตอรเนชั่นแนล
228,338.00 บาท
บจก.A.T.P. MARKETING 233,302.80 บาท
ตกลงราคา บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย)
79,864.80 บาท
ตกลงราคา บจก.เคียวเซรFา ดอคคิวเมนท โซลูชั่นส
(ประเทศไทย) 17,976.00 บาท
ตกลงราคา หจก.ประสิทธิ์นคร 6,623.30 บาท
หจก.เกษมภัณฑแมชชินเนอรี่ 7,276.00
ตกลงราคา บาท
รานจิรวัฒน สเตชั่นเนอรี่ 7,388.35 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
หจก.ประสิทธิ์นคร 5,296.50 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสังเขป
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/65
11/3/2559

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/66
บจก.ปตท. (มหาชน) 236,084.80 บาท
17/3/2559

บจก.ที.เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร
223,378.55 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/67
18/3/2559

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/68
บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย)
18/3/2559
79,864.80 บาท
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/69
บจก.เคียวเซรFา ดอคคิวเมนท
18/3/2559
โซลูชั่นส (ประเทศไทย)
17,976.00
หจก.ประสิทธิ์นบาท
คร 6,623.30 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/70
21/3/2559

รานจิรวัฒน สเตชั่นเนอรี่
7,388.35 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/71
25/3/2559

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559
กรมเจาท7า
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

16 ซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับซFอมแซม
ประตูอลูมิเนียมแบบผลัก
17 ซื้อสาย USB ปริ้นเตอร Samsung

วงเงิน
งบประมาณ
16,868.55
385.20

ML-3471ND

18 ซื้อน้ํายาทําความสะอาดพรม

481.50

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

16,868.55 ตกลงราคา หจก.ประสิทธิ์นคร 16,868.55 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสังเขป
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

หจก.ประสิทธิ์นคร 16,868.55 บาท เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/72
28/3/2559

หจก.เกษมภัณฑแมชชินเนอรี่ 17,815.50
385.20 ตกลงราคา บาท
บจก.อีซี่ ออฟฟHศ แอนด โปรดักส
385.20 บาท
หจก.จี โปรดักส 406.60 บาท

บจก.อีซี่ ออฟฟHศ แอนด โปรดักส
385.20 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2559/1
26/2/2559

481.50 ตกลงราคา หจก.ประสิทธิ์นคร 481.50 บาท

หจก.ประสิทธิ์นคร 481.50 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2559/3
4/3/2559

บจก.อีซี่ ออฟฟHศ แอนด โปรดักส
1,551.50 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2559/4
9/3/2559

หจก.ประสิทธิ์นคร 3,852.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2559/2
15/3/2559

หจก.ประสิทธิ์นคร 4,547.50 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2559/7
18/3/2559

หจก.ประสิทธิ์นคร 4,012.50 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2559/8
24/3/2559

19 ซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูล (Flash

1,551.50

1,551.50

20 ซื้อวัสดุสําหรับซFอมแซมกRอกน้ําใน

3,852.00

3,852.00

21 ซื้อทFอยางที่ใชกับน้ํามันเบนซิน 95

4,547.50

4,547.50

22 ซื้อสายยางพรอมอุปกรณสําหรับลาง

4,012.50

4,012.50

Drive)จํานวน 10 อัน

หองน้ํา กองมาตรฐานกองประจําเรือ
ขนาดเสนผFาศูนยกลาง 15 มิลลิเมตร
เครื่องปรับอากาศและงานอื่นๆภายใน
กรมเจาทFา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หจก.เกษมภัณฑแมชชินเนอรี่ 588.50 บาท
ตกลงราคา บจก.อีซี่ ออฟฟHศ แอนด โปรดักส
1,551.50 บาท
หจก.จี โปรดักส 1,872.50 บาท
ตกลงราคา หจก.ประสิทธิ์นคร 3,852.00 บาท
หจก.เกษมภัณฑแมชชินเนอรี่ 4,419.10 บาท
ตกลงราคา หจก.ประสิทธิ์นคร 4,547.50 บาท
หจก.เกษมภัณฑแมชชินเนอรี่ 5,082.50 บาท
ตกลงราคา หจก.ประสิทธิ์นคร 4,012.50 บาท
หจก.เกษมภัณฑแมชชินเนอรี่ 4,419.10 บาท

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559
กรมเจาท8า
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

จางเหมาซอมแซมสาย Fiber Optic สถานีเขา
กรมหลวง
จางเหมาตรวจเช็คระยะ 140,000 กม. พรอม
เปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น และเปลี่ยนอะไหล
ตางๆใหกับรถยนต@โตโยตา ฟอร@จูนเนอร@
หมายเลขทะเบี
ชม-3672
จางเหมาตรวจเช็ยนคระยะ
65,000 กม. พรอม
เปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น และเปลี่ยนอะไหล
ตางๆใหกับรถยนต@โตโยตา คอมมิวเตอร@
หมายเลขทะเบี
ฮพ-6813
จางเหมาจัดพิมยพ@นแบบ
คร.1 คํารองขอมีหนังสือ
คนประจําเรือ จํานวน 100 เลม

51,627.50

5

จางเหมาจัดพิมพ@แบบ บ.79 คํารองขอสอบสา
รบบทะเบียนเรือไทย จํานวน 200 เลม

8,560.00

6

จางเหมาจัดพิมพ@ปูมชางกลใชกับเรือขุดแบบหัว
สวาน,ปูมขุดลอกใชกับเรือขุดแบบหัวสวาน และ
ปูมเครื่องยนต@ดีเซลขับเครื่องกําเนิดไฟฟKา จํานวน
3 รายการ

45,903.00

7

จางซอมเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก Aficio รุน MP3391

28,607.52

28,607.52 ตกลงราคา บจก.ริโก (ประเทศไทย)

24,610.00

28,607.52 บาท
24,610.00 ตกลงราคา บจก.เวอร@ติคัล ทราฟฟTค
24,610.00 บาท

1
2

3

4

8

จางเหมาซอมทําลิฟท@ อาคาร 1 จํานวน 2 รายการ

6,677.87

6,677.87 ตกลงราคา บจก.เอส.พี.อินเตอร@แนชั่นแนล

6,677.87 ตกลงราคา บจก.เอส.พี.อินเตอร@แนชั่นแนล

สาขา เซียงกง 6,677.87 บาท
8,560.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

51,627.50 ตกลงราคา หจก.หนุยนายเน็ต 51,627.50 บาท หจก.หนุยนายเน็ต 51,627.50 บาท มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/52
12/2/ 2559

สาขา เซียงกง 6,677.87 บาท
6,677.87

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,560.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ@ 8,560.00

บจก.เอส.พี.อินเตอร@แนชั่นแนล
สาขา เซียงกง 6,677.87 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/53
1/3/ 2559

บจก.เอส.พี.อินเตอร@แนชั่นแนล
สาขา เซียงกง 6,677.87 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/54
2/3/ 2559

รานโสภณการพิมพ@ 8,560.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/55
3/3/ 2559

บาทรานวัฒนกิจการพิมพ@
10,165.00 บาท
8,560.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ@ 8,560.00
ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/56
รานโสภณการพิมพ@ 8,560.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด
3/3/ 2559
บาทรานวัฒนกิจการพิมพ@
10,700.00 บาท
45,903.00 ตกลงราคา หจก. ส.มงคลการพิมพ@ 45,903.00 หจก. ส.มงคลการพิมพ@ 45,903.00 มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/57
3/3/ 2559

บจก.ริโก (ประเทศไทย)
28,607.52 บาท
บจก.เวอร@ติคัล ทราฟฟTค
24,610.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/58
3/3/ 2559
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/59
4/3/ 2559

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559
กรมเจาท8า
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
วงเงิน
งบประมาณ

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

9

จางเหมาจัดทําคูมือการจัดฝVกอบรม จํานวน 41
ชุด และจัดทําประกาศนียบัตร จํานวน 41 ฉบับ
สําหรับการจัดฝVกอบรมหลักสูตรการใชวิทยุ
โทรคมนาคม VHF/FM ระบบ Digital ยาน
ความถี่ Marine Band รุนที่ 6 จ.เชียงใหม

7,585.00

10 จางเหมาซอมทําระบบโทรทัศน@วงจรปTด (CCTV)
และชุดควบคุมการเขา-ออก (Access Control)
ของกรมเจาทา
11 จางเหมาปรั
บปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร@แม

41,730.00

ขาย (Web Server)
12 จางเหมาจัดพิมพ@แบบ ก.7 สมุดเปรียบเทียบคดี
จํานวน 100 เลม
13 จางเหมาซอมเครื่องถายเอกสาร ยี่หอริโก รุน MP
3391
14 จางซอมเครื่องถายเอกสาร ยี่หอริโก รุน
MP3391
15 จางเหมาซอมทําเรือยนต@ตรวจการณ@เจาทา 264

16 จางเหมาซอมแซมและเปลี่ยนอะไหล Mother
Board ระบบ Radar พรอม Config
17 จางเหมาตรวจเช็คระยะ 105,000 กม. พรอม
เปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น และเปลี่ยนอะไหล
ตางๆ ใหกับรถยนต@โตโยตา โคโรลา อัลติส
หมายเลขทะเบียน วม-414

50,000.00
6,420.00

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

7,585.00 ตกลงราคา บจก. เวล ออฟฟTศ ซัพพลาย

7,585.00 บาท
บจก. หยง อินเตอร@เทรด
8,774.00 บาท
บจก.ซิลเลี่ยน ซัพพลาย
8,993.35 บาท
41,730.00 ตกลงราคา บจก.ซี.เอ็ม.เอส.คอนโทรล ซิสเท็ม
41,730.00 บาท

บจก. เวล ออฟฟTศ ซัพพลาย
7,585.00 บาท

บจก.ซี.เอ็ม.เอส.คอนโทรล ซิสเท็ม
41,730.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/60
8/3/ 2559

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/61
8/3/ 2559

50,000.00 ตกลงราคา บจก.พีเอสเอ็น ฟTวชั่น 50,000 บาท บจก.พีเอสเอ็น ฟTวชั่น 50,000 บาท มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/62
17/3/ 2559
6,420.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ@ 6,420.00

22,128.67

22,128.67

29,140.38

29,140.38

98,868.00

98,868.00

428,000.00 428,000.00
2,406.43

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,406.43

บาทรานวัฒนกิจการพิมพ@
7,490.00 บาท
ตกลงราคา บจก.ริโก (ประเทศไทย)
22,128.67 บาท
ตกลงราคา บจก.ริโก (ประเทศไทย)
29,140.38 บาท
ตกลงราคา หจก.อูตอเรือสายชล
98,868.00 บาท
บจก.กัปตัน 249,310.00 บาท
ตกลงราคา บจก.อาร@ ที เอส (2003)
428,000.00 บาท
ตกลงราคา บจก.เอส.พี.อินเตอร@แนชั่นแนล
สาขา เซียงกง 2,406.43 บาท

รานโสภณการพิมพ@ 6,420.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/63
17/3/ 2559

บจก.ริโก (ประเทศไทย)
22,128.67 บาท
บจก.ริโก (ประเทศไทย)
29,140.38 บาท
หจก.อูตอเรือสายชล
98,868.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/64
22/3/ 2559

บจก.อาร@ ที เอส (2003)
428,000.00 บาท
บจก.เอส.พี.อินเตอร@แนชั่นแนล
สาขา เซียงกง 2,406.43 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/67
28/3/ 2559

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/65
22/3/ 2559
เสนอราคาต่ําสุด

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/66
24/3/ 2559

ใบสั่งจางเลขที่ 4/2559/4
29/2/ 2559

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559
กรมเจาท8า
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

18 จางเหมาซอมเครื่องโทรสาร ยี่หอ HP LASER
JET M1212 NF MFP
19 จางเหมาจัดพิมพ@แบบพิมพ@หนังสือใหความ
ยินยอม จํานวน 100 เลม

2,568.00

20 จางเหมาทําตรายาง จํานวน 17 อัน ของฝmาย
กองการเจาหนาที่
21 จางเหมาตรวจเช็คระยะ 160,000 กม. พรอม
เปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น และเปลี่ยนอะไหล
ตางๆ ใหกับรถยนต@โตโยตา ฟอร@จูนเนอร@
หมายเลขทะเบียน ฌข-5131
22 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

1,722.70

23 จางเหมาซอมเครื่องปริ้นเตอร@ ยี่หอ Fuji Xerox
รุน phaser 3435DN
24 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 1)
25 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 2)
26 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 3)
27 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 4)

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

ตกลงราคา บจก.เอ็กเปอร@ท โซลูชั่น แอนด@
เซอร@วิส 2,568.00 บาท
4,280.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ@ 4,280.00
บาทรานวัฒนกิจการพิมพ@
5,350.00 บาท
1,722.70 ตกลงราคา หจก.ศรีบุญตรายาง 1,722.70 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/33
บจก.เอ็กเปอร@ท โซลูชั่น แอนด@
1/3/ 2559
เซอร@วิส 2,568.00 บาท
รานโสภณการพิมพ@ 4,280.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/34

4,605.28

4,605.28

บจก.เอส.พี.อินเตอร@แนชั่นแนล
สาขา เซียงกง 4,605.28 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 4/2559/5
8/3/ 2559

39,900.00

39,900.00 ตกลงราคา นางสาวรัศมี จอมแกว

นางสาวรัศมี จอมแกว
39,900.00 บาท
บจก.เอ็กเปอร@ท โซลูชั่น แอนด@
เซอร@วิส 3,638.00 บาท
นายจรินทร@ ไชยนันทน@
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 4/2559/6
9/3/ 2559

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 8/2559/5
9/3/ 2559

4,280.00

3,638.00
3,895.00

2,568.00

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ตกลงราคา บจก.เอส.พี.อินเตอร@แนชั่นแนล
สาขา เซียงกง 4,605.28 บาท

39,900.00 บาท
3,638.00 ตกลงราคา บจก.เอ็กเปอร@ท โซลูชั่น แอนด@
เซอร@วิส 3,638.00 บาท
3,895.00 ตกลงราคา นายจรินทร@ ไชยนันทน@
3,895.00 บาท

29/2/ 2559

หจก.ศรีบุญตรายาง 1,722.70 บาท มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 8/2559/4
1/3/ 2559

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/46
17/3/ 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายชาญชัย ผลทับทิม
3,895.00 บาท

นายชาญชัย ผลทับทิม
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/47
17/3/ 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นางสาวกัญญา ทวีกัณฑ@
3,895.00 บาท

นางสาวกัญญา ทวีกัณฑ@
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/48
17/3/ 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายณนนท@ ธนเมทินี
3,895.00 บาท

นายณนนท@ ธนเมทินี
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/49
17/3/ 2559

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559
กรมเจาท8า
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

28 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 5)
29 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 6)
30 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 7)

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายทรงพล แซตั้ง
3,895.00 บาท

นายทรงพล แซตั้ง
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/50
17/3/ 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายเกษมศักดิ์ มนุญพงศ@พันธุ@
3,895.00 บาท

นายเกษมศักดิ์ มนุญพงศ@พันธุ@
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/51
17/3/ 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นางสาวเธียรธิดา ศรีสองเมือง
3,895.00 บาท

นางสาวเธียรธิดา ศรีสองเมือง
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/52
17/3/ 2559

31 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 8)
32 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 9)
33 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 10)
34 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 11)
35 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 12)

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายชลเพชร บัวลอม
3,895.00 บาท

นายชลเพชร บัวลอม
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/53
17/3/ 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายทรงพล เกิดแสง
3,895.00 บาท

นายทรงพล เกิดแสง
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/54
17/3/ 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นางสาวภัทรฑิยาภรณ@ การะโก
3,895.00 บาท

นางสาวภัทรฑิยาภรณ@ การะโก
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/55
17/3/ 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นางสาวธิดาพร เยาวภักดิ์
3,895.00 บาท

นางสาวธิดาพร เยาวภักดิ์
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/56
17/3/ 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นางสาวภาณุมาส แปKนกลม
3,895.00 บาท

นางสาวภาณุมาส แปKนกลม
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/57
17/3/ 2559

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559
กรมเจาท8า
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

36 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 13)
37 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 14)
38 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 15)
39 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 16)
40 จางเหมาเอกชนชวยสํารวจขอมูลความหนาแนน
ผูโดยสารเรือดวนเลียบฝuvงแมน้ําเจาพระยา รวม
8 วันครึ่ง จํานวน 17 อัตรา (คนที่ 17)
41 จางเหมาทําความสะอาดบริเวณกรมเจาทาและ
ดูแลรักษาตนไม

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายณัฐวิชช@ พันธ@ทวิพฤกษ@
3,895.00 บาท

นายณัฐวิชช@ พันธ@ทวิพฤกษ@
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/58
17/3/ 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายสมชาย บูกง
3,895.00 บาท

นายสมชาย บูกง
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/59
17/3/ 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นายวรากร สุกใส
3,895.00 บาท

นายวรากร สุกใส
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/60
17/3/ 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นางสาวอังคณา แซจอง
3,895.00 บาท

นางสาวอังคณา แซจอง
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/61
17/3/ 2559

3,895.00

3,895.00

ตกลงราคา นางสาวสิริกร ไกรภูมิ
3,895.00 บาท

นางสาวสิริกร ไกรภูมิ
3,895.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/62
17/3/ 2559

48,000.00

48,000.00 ตกลงราคา นายอําพล ภูออน

นายอําพล ภูออน
48,000.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

48,000.00 บาท

ใบสั่งจางเลขที่ 4/2559/7
18/3/ 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2559....
หน1วยงาน....กรมเจาท1า....
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1 จางเหมาพัฒนาและปรับปรุงรายงาน
ของระบบสารสนเทศ ๙ ระบบ

2 ซื้ออุปกรณ%คอมพิวเตอร%เพิ่มเติม
และทดแทน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

4,345.000.-

4,345.000.-

วิธพ
ี เิ ศษ

10,147,000.-

วิธพ
ี เิ ศษ

10,147,000.-

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง
73/2559/สกม.
30 มี.ค. 2559

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1. บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส%
เสนอราคา 3,900,000.- บาท

1. บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส%
วงเงิน 3,830,000.- บาท

ถูกตองครบถวน
และเป4นผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

1. บจก.คอมพิวเตอร%ยูเนี่ยน
เสนอราคา 10,101,131.70.- บาท

1. บจก.คอมพิวเตอร%ยูเนี่ยน
วงเงิน 10,101,000.- บาท

ถูกตองครบถวน 86/2559/สกม.
และเป4นผูมีสิทธิ 31 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

2. บจก. ยิบอินซอย
เสนอราคา 10,147,000.- บาท

ไม=ผ=านการพิจารณา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2559....
หน1วยงาน....กรมเจาท1า....
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

แบบ สขร.1

วิธีซื้อหรือ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
จาง
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สอบราคา 1. หจก.อูบางหลวง
เสนอราคา 570,310.- บาท
2. บจก.กัปตัน
เสนอราคา 651,630.- บาท

1. หจก.อูบางหลวง
วงเงิน 570,310.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
21/2559/พย.
30 มี.ค. 2559

1

สอบราคาจางเหมาซอมทําเรือยนต
1,974,100.ตรวจการณเจาทา ๕๕ จํานวน ๓๘ รายการ

697,000.-

2

สอบราคาจางเหมาซอมทําเรือยนต
1,279,700.ตรวจการณเจาทา ๒๐๑ จํานวน ๔๓ รายการ

1,484,000.-

สอบราคา 1. หจก.อูตอเรือสายชล
เสนอราคา 1,221,940.- บาท
2. บจก.กัปตัน
เสนอราคา 1,378,255.- บาท
3. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 1,056,732.- บาท

1. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
วงเงิน 1,056,732.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

20/2559/พย.
29 มี.ค. 2559

3

สอบราคาจางเหมาซอมทําเรือยนต
ตรวจการณเจาทา ๑๕๙ และเรือยนต
ตรวจการณเจาทา ๑๖๑

1,362,000.-

สอบราคา 1. บจก.กัปตัน
เสนอราคา 1,361,040.- บาท
2. บจก.ศรีประชาอุตสาหกรรม
เสนอราคา 1,210,000.- บาท
3. หจก. วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส

1. บจก.ศรีประชาอุตสาหกรรม
วงเงิน 1,210,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

22/2559/พย.
31 มี.ค. 2559

1,746,200.-

ไมผานการพิจารณา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2559....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือยนต
เจาทา ๘๐๓ รวม ๖๐ รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

7,396,200.-

7,395,000.-

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

e-bidding 1. บจก.หะรินตอเรือ

เสนอราคา 4,603,000.- บาท
2. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนด
เสนอราคา 4,791,888.- บาท
3. บจก.อูปราการกลการ

แบบ สขร.1

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1. บจก.หะรินตอเรือ
วงเงิน 4,603,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
51/2559/สกม.
25 ก.พ. 2559

ไมผานการพิจารณา

2 ประกวดราคาซื้อปABมขุดขนาดเสนผาน
15,600,000.ศูนยกลางทอทางดูด ๑๖/๑๔ นิ้ว
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๓
(ตรัง) จํานวน ๒ ชุด

15,579,000.-

e-bidding 1. บจก.พี.เอส.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 15,550,000.- บาท
2. บจก.สยามมารีนกลการ
เสนอราคา 12,307,568.- บาท

1. บจก.สยามมารีนกลการ
วงเงิน ๑๒,๓๐๗,๕๖๘.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

52/2559/สกม.
1 มี.ค. 2559

3 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือเจาทา 12,700,000.ข.๑๑ (เรือขุดหัวสวานทอสงดินขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๑๒ นิ้ว)
และเรือเจาทา ๒๑๑ (เรือพี่เลี้ยง)
รวม ๖๑ รายการ

12,635,000.-

e-bidding 1. บจก.หะรินพาณิชย

1. บจก.หะรินพาณิชย

เสนอราคาต่ําสุด

53/2559/สกม.
14 มี.ค. 2559

4 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกรองน้ํา
ชายฝARงทะเลที่รองน้ําทะเลสาบสงขลา

234,860,000

234,864,000.-

เสนอราคา 12,598,000.- บาท วงเงิน ๑๒,๕๙๘,๐๐๐.- บาท
2. บจก.อูปราการกลการ
เสนอราคา 12,631,877.51.- บาท
3. บจก.อิตัลไทย มารีน
4. บจก.ซี เครสท มารีน
e-bidding 1. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง

เสนอราคา 234,500,000.- บาท

1. บจก.ส.บรรทัดไทย
วงเงิน 233,300,000.- บาท

ไมผานการพิจารณา

เสนอราคาต่ําสุด

62/2559/สกม.
15 มี.ค. 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2559....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1. บจก.หะรินพาณิชย
วงเงิน 7,580,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

2. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 233,300,000.- บาท
5

ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือ
เจาทา จ.๓ (เรือลากจูง)
จํานวน ๓๗ รายการ

9,000,000.-

6 ประกวดราคาจางเหมาตอสรางเรือ
ขุดหัวสวาน ทอสงดินขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง ๘ นิ้ว พรอมเรือพี่เลี้ยง
และอุปกรณทอ-ทุน จํานวน ๑ ชุด
สํานักงานพัฒนาและบํารุง
รักษาทางน้ําที่ ๗ (เชียงใหม)
จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑ ชุด

30,000,000.-

7 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือ
เดนสุทธิ จํานวน ๓๘ รายการ

3,578,000.-

8,918,000.-

e-bidding 1. บจก.หะรินพาณิชย

เสนอราคา 7,580,000.- บาท
2. บจก.เอส อี เอ ชิพยารด
เสนอราคา 8,030,350.- บาท
29,999,590.-

e-bidding 1. บจก.อูปราการกลการ

เสนอราคา 29,950,000.- บาท

1. บจก.อูปราการกลการ
วงเงิน 29,920,000.- บาท

2. บจก.พี.เอส.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง

2,345,000.-

e-bidding 1. บจก.หะรินพาณิชย
เสนอราคา 1,636,000.- บาท
2. บจก.อูปราการกลการ
เสนอราคา 1,995,657.- บาท
3. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 1,877,582.50.- บาท

1. บจก.หะรินพาณิชย
วงเงิน 1,636,000.- บาท

56/2559/สกม.
14 มี.ค. 2559

ถูกตองครบถวน 59/2559/สกม.
และเปTนผูมีสิทธิ 14 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผานการพิจารณา

เสนอราคาต่ําสุด

60/2559/สกม.
14 มี.ค. 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2559....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

4. บจก. อูเรือสุราษฎรธานี
เสนอราคา 1,922,900.- บาท
8 ประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งน้ําหาความลึก 4,500,000.ระบบดิจิตอล ชนิดความถี่เดียว
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน ๓ ชุด

4,500,000.-

e-bidding 1.บจก.เอ.แอนด มารีน(ไทย)
เสนอราคา 4,467,000.- บาท
2. บจก.เอ็นไวร เทค
เสนอราคา 4,474,740.- บาท

1.บจก.เอ.แอนด มารีน(ไทย)
วงเงิน ๔,๔๖๗,๐๐๐.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

55/2559/สกม.
10 มี.ค. 2559

9 ประกวดราคาจางเหมาซอมทํา
เรือชลธารานุรักษ จํานวน ๕๑ รายการ

2,581,900.-

1,927,000.-

e-bidding 1. บจก.หะรินตอเรือ
เสนอราคา 1,290,000.- บาท
2. บจก.อูปราการกลการ
เสนอราคา 1,868,038.10.- บาท
3. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 1,624,795.- บาท
4. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
เสนอราคา 1,750,000.- บาท

1. บจก.หะรินตอเรือ
วงเงิน ๑,๒๙๐,๐๐๐.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

53/2559/สกม.
7 มี.ค. 2559

10 ประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคาร
25,711,000.สํานักงาน อาคารชุดพักอาศัย ๑๐ หนวย
เขื่อนปZองกันตลิ่งพัง โป\ะเทียบเรือ
พรอมสิ่งกอสรางประกอบ
สํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขานครปฐม

25,711,000.-

e-bidding 1. บจก.ฟอร คอน
เสนอราคา 24,100,000.- บาท

1. บจก.ฟอร คอน
วงเงิน ๒๔,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

2. บจก.เอฟเวอรเรส เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด คอนสตรั๊คชั่น

ถูกตองครบถวน 54/2559/สกม.
และเปTนผูมีสิทธิ 8 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผานการพิจารณา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2559....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอก
และบํารุงรักษารองน้ํานราธิวาส
(Sand By Passing)
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

70,800,000.-

ราคากลาง

90,240,000.-

แบบ สขร.1

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

e-bidding 1. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
เสนอราคา 90,240,000.- บาท
2. บจก.เว็ลธ เวิรคคิง มารีน
เสนอราคา 70,000,000.- บาท

1. บจก.เว็ลธ เวิรคคิง มารีน
วงเงิน 70,000,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

e-bidding 1. บจก. แอ็ดวfานซ
เสนอราคา 24,898,000.- บาท

1. บจก. แอ็ดวfานซ
วงเงิน 24,898,000.- บาท

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
68/2559/สกม.
28 มี.ค. 2559

12 ประกวดราคาซื้อเครื่องยนตขับปABมขุด
25,000,000.เรือเจาทา ข.๑๙ (เครื่องยนตขนาด
๗๕๐ แรงมา มีเทอรโบชารท
และอินเตอรคูลเลอร รอบใชงาน
๘๕๐ รอบ/นาที พรอมรีดัคชั่นเกียร
(Reductiongear)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๖
(สุราษฎรธานี) จังหวัดสุราษฎรธานี
จํานวน ๑ ชุด

24,995,200

13 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกรองน้ํา
ชายฝARงทะเลที่ตากใบ อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส

36,000,000.-

37,247,000.-

e-bidding 1. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
เสนอราคา 36,000,000.- บาท
2. บจก.แสงเจริญอุตสาหกรรมเรือ
เสนอราคา 37,000,000.- บาท

1. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
วงเงิน 36,000,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

58/2559/สกม.
14 มี.ค. 2559

14 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและ
บํารุงรักษารองน้ําบริเวณเกาะยาว
(Sand By Passing) อําเภอตากใบ

70,800,000.-

90,240,000.-

e-bidding 1. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
เสนอราคา 70,800,000.- บาท
2. บจก.เว็ลธ เวิรคคิง มารีน

1. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
วงเงิน 70,800,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

72/2559/สกม.
29 มี.ค 2559

2. บจก.อุดม เมดิคอล อิควิปเมนท

ถูกตองครบถวน 67/2559/สกม.
และเปTนผูมีสิทธิ 23 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผานการพิจารณา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2559....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

จังหวัดนราธิวาส
15 ประกวดราคาจางเหมาพัฒนาระบบ
การตรวจสอบรหัสผานเดียว
(Single sign - on : SSO)

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

เสนอราคา 80,240,000.- บาท
5,375,000.-

5,375,000.-

e-bidding 1. บจก. คอมพิวเตอรยูเนี่ยน
เสนอราคา 5,370,000.- บาท

1. บจก. คอมพิวเตอรยูเนี่ยน
วงเงิน ๕,๓๖๐,๐๐๐.- บาท

ถูกตองครบถวน 64/2559/สกม.
และเปTนผูมีสิทธิ 21 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

16 ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บ Log File 12,288,000.ระบบเครือขาย สําหรับสวนภูมิภาค
เพื่อรองรับพ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐

12,288,000.-

e-bidding 1. บจก.บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
เสนอราคา 12,091,000.- บาท

1. บจก.บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
วงเงิน ๑๒,๐๓๐,๐๐๐.- บาท

ถูกตองครบถวน 63/2559/สกม.
และเปTนผูมีสิทธิ 21 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

17 ประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคาร
24,737,000.สํานักงาน อาคารชุดพักอาศัย ๑๐ หนวย
เขื่อนปZองกันตลิ่งพัง โป\ะเทียบเรือ
พรอมสิ่งกอสรางประกอบ สํานักงานเจาทา
ภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร

24,737,000.-

e-bidding 1. บจก.สยาม ท็อปแลนด
เสนอราคา 23,400,000.- บาท

1. บจก.สยาม ท็อปแลนด
วงเงิน 23,400,000.- บาท

18 ประกวดราคาจางเหมากอสรางหลักไฟ
22,500,000.ขอบรอง หลักไฟแสดงที่หมายอันตราย
และหลักไฟปลายสันเขื่อน พรอมอุปกรณ
เครื่องหมายการเดินเรือ สํานักงานพัฒนา
และบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๔ จังหวัดสงขลา
และสํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๖
จังหวัดสุราษฎรธานี รวม ๑๕ หลัก

22,572,000.-

เสนอราคาต่ําสุด

61/2559/สกม.
16 มี.ค. 2559

2. บจก. ฟอร คอน
เสนอราคา 24,300,000.- บาท
e-bidding 1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
เสนอราคา 22,495,000.- บาท
2. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
เสนอราคา 22,450,000.- บาท

1. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
วงเงิน 22,450,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

71/2559/สกม.
29 มี.ค. 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2559....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

ราคากลาง

19 ประกวดราคาจางเหมากอสรางหลักไฟนํา
พรอมอุปกรณเครื่องหมายการเดินเรือ
จํานวน ๒ หลัก (รองน้ําปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช)

4,000,000.-

4,580,000.-

e-bidding 1. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
เสนอราคา 4,378,000.- บาท
2. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
เสนอราคา 4,560,000.- บาท

1. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
วงเงิน 4,378,000.- บาท

20 ประกวดราคาจางเหมาซอมบํารุงรักษา
เขื่อนปZองกันการกัดเซาะชายฝARงทะเล
บริเวณหาดสะกอม ตําบลสะกอม
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

24,675,000.-

24,700,000.-

e-bidding 1. หจก.มานะพาณิชย
เสนอราคา 24,400,000.- บาท

1. หจก.มานะพาณิชย
วงเงิน 24,400,000.- บาท

ถูกตองครบถวน 66/2559/สกม.
และเปTนผูมีสิทธิ 23 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

21 ประกวดราคาจางเหมากอสราง
ทาเทียบเรือบริเวณหมู ๓ ตําบลบางพระ
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

24,598,800.-

24,168,000.-

e-bidding 1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
เสนอราคา 23,977,341.03.- บาท

1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
วงเงิน ๒๓,๙๗๗,๓๔๑.๐๓.- บาท

ถูกตองครบถวน 74/2559/สกม.
และเปTนผูมีสิทธิ 30 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

22 ประกวดราคาจางเหมากอสราง
ทาเทียบเรือสาธารณะบานแหลม หมู ๓
ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

19,755,200.-

19,537,000.-

e-bidding 1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
เสนอราคา 19,414,776.46.- บาท

1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
วงเงิน 19,414,776.46 .- บาท

ถูกตองครบถวน 75/2559/สกม.
และเปTนผูมีสิทธิ 30 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

23 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและ
บํารุงรักษาแมน้ําที่ลําพาน
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

8,398,800.-

9,972,000.-

e-bidding 1. หจก.ฑ. ศรีรุงโรจน
เสนอราคา 4,488,000.- บาท
2. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 6,680,000.- บาท

1. หจก.ฑ. ศรีรุงโรจน
วงเงิน 4,488,000.- บาท

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

เสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคาต่ําสุด

83/2559/สกม.
31 มี.ค. 2559

82/2559/สกม.
31 มี.ค. 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2559....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

3. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง
เสนอราคา 4,530,000.- บาท
4. หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 5,198,790.- บาท
5. บจก.สินอุดมสุรินทร (1990)
เสนอราคา 8,974,000.- บาท
6. หจก.สุขสมบัติขอนแกน
เสนอราคา 9,500,000.- บาท
7. หจก.หนิงหนอง
เสนอราคา 5,963,000.- บาท
8. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท
9. บจก.จักรวาลบุรีรัมย
10. หจก.บุญกวางพาณิชย
11. หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร
12. หจก.จูพัฒนกุล
24 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและ
7,560,000.บํารุงรักษาแมน้ําที่ลําน้ํายัง อําเภอโพนทอง
จังหวัดรอยเอ็ด

9,029,000.-

e-bidding 1. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 6,049,000.- บาท
2. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง
เสนอราคา 4,100,000.- บาท
3. บจก.จักรวาลบุรีรัมย
เสนอราคา 7,670,000.- บาท
4. บจก.สินอุดมสุรินทร (1990)
เสนอราคา 7,223,000.- บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ไมผานการพิจารณา

1. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง
วงเงิน 4,100,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

76/2559/สกม.
30 มี.ค. 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2559....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

5. หจก.สุขสมบัติขอนแกน
เสนอราคา8,700,000.- บาท
6. หจก.หนิงหนอง
เสนอราคา 4,674,000.- บาท
7. หจก.รุงสวรรคกอสราง
เสนอราคา 4,598,000.- บาท

25 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและ
21,895,200.บํารุงรักษาแมน้ําที่แมน้ําชี อําเภออาจสามารถ
จังหวัดรอยเอ็ด

26 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและ
บํารุงรักษาแมน้ําที่ลําเสียวนอย
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด

24,292,000.-

24,817,000.-

27,475,000.-

8. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท
9. หจก.บุญกวางพาณิชย
10. หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร
11. หจก.จูพัฒนกุล
e-bidding 1. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 16,628,000.- บาท
2. บจก.สินอุดมสุรินทร (1990)
เสนอราคา 20,000,000.- บาท
3. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท
4. หจก.บุญกวางพาณิชย
5. หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร
6. หจก.จูพัฒนกุล
e-bidding 1. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 18,396,000.- บาท
2. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง
เสนอราคา 10,900,000.- บาท

ไมผานการพิจารณา
1. บจก.ส.บรรทัดไทย
วงเงิน 16,628,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

85/2559/สกม.
31 มี.ค. 2559

ไมผานการพิจารณา
1. หจก.รุงสวรรคกอสราง
วงเงิน 10,765,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

87/2559/สกม.
31 มี.ค. 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2559....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

3. บจก.สินอุดมสุรินทร (1990)
เสนอราคา 22,000,000.- บาท
4.หจก.หนิงหนอง
เสนอราคา 10,888,000.- บาท
5. หจก.รุงสวรรคกอสราง
เสนอราคา 10,765,000.- บาท
6. หจก.พิชิตกอสราง
7. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท
8. หจก.บุญกวางพาณิชย
9. บจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร
10. หจก.จูพัฒนกุล
27 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและ
บํารุงรักษาแมน้ําที่ลําปะเทียะ
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย

28 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือยนต

16,200,000.-

3,426,000.-

18,640,000.-

3,916,000.-

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ไมผานการพิจารณา

e-bidding 1. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 12,487,000.- บาท
2. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง
เสนอราคา 7,290,000.- บาท
3. หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 8,888,888.- บาท
4. บจก.สินอุดมสุรินทร (1990)
เสนอราคา 13,000,000.- บาท
5. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท
6. หจก.จูพัฒนกุล

1. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง
วงเงิน 7,290,000.- บาท

e-bidding 1. บจก.กัปตัน

1. บจก.กัปตัน

เสนอราคาต่ํา

77/2559/สกม.
30 มี.ค. 2559

ไมผานการพิจารณา
ถูกตองครบถวน

84/2559/สกม.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2559....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

ตรวจการณเจาทา ๑๕๔ และเรือยนต
ตรวจการณเจาทา ๑๕๖ รวม ๖๒ รายการ

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เสนอราคา 3,406,880.- บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

วงเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท

และเปTนผูมีสิทธิ 31 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

2. บจก.ศรีประชาอุตสาหกรรม
3.หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
e-bidding 1. บจก.พงษรุงโรจนเทคโนโลยี่
เสนอราคา 44,490,600.- บาท

แบบ สขร.1

ไมผานการพิจารณา

29 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบแขนยาว 45,000,000.ไมนอยกวา ๑๕ เมตร เครื่องยนตดีเซล
กําลังไมนอยกวา ๑๖๔ แรงมา
จํานวน ๖ คัน

45,000,000.-

1. บจก.พงษรุงโรจนเทคโนโลยี่
วงเงิน 44,460,000.- บาท

30 ประกวดราคาจางเหมากอสราง
14,810,000.สํานักงานอาคารเจาทาภูมิภาคที่ ๓
จังหวัดสมุทรสงคราม และสิ่งกอสรางประกอบ

14,810,000.-

e-bidding 1. บจก.ทัศนพล ดีเวลลอปเมนท
1. หจก.พิษณุโลก เทคโนโลยี
เสนอราคา 15,000,000.- บาท
วงเงิน 14,388,290.- บาท
2. บจก.เค เอ็น พี แอนด แอสโซซิเอทส
เสนอราคา 14,776,860.90.- บาท
3. หจก.หจก พีเอส ซีวิล แอนด คอนสตรั๊คชั่น
เสนอราคา 14,490,000.- บาท
4. หจก.พิษณุโลก เทคโนโลยี
เสนอราคา 14,388,290.- บาท

31 ประกวดราคาจางเหมากอสราง
9,870,000.อาคารพักอาศัย ๒ ชั้น จํานวน ๑๐ ยูนิต
พรอมเฟอรนิเจอร สํานักงานนํารองสงขลา

9,552,600.-

e-bidding 1. บจก.ศูนยรับออกแบบและกอสราง
อนันตากรุfป
เสนอราคา 9,175,000.- บาท

2. บจก.วิจิตรณรงค กลการ

1. บจก.ศูนยรับออกแบบและกอสราง
อนันตากรุfป
วงเงิน ๙,๑๖๕,๐๐๐.- บาท

ถูกตองครบถวน 88/2559/สกม.
และเปTนผูมีสิทธิ 31 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผานการพิจารณา
เสนอราคาต่ําสุด

81/2559/สกม.
31 มี.ค. 2559

ถูกตองครบถวน 79/2559/สกม.
และเปTนผูมีสิทธิ 31 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2559....
หน2วยงาน....กรมเจาท2า....
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32 ประกวดราคาจางเหมาพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมเจาทา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

5,500,000.-

ราคากลาง

5,500,000.-

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

2. หจก.เอ็น.เค.บิลดิ้งคอนสตรัคชั่น
3. หจก.เค.เอ็ม.เอส เรียลเอสเตท
e-bidding 1. บจก.คิวบ ซอฟทเทค
เสนอราคา 4,949,000.- บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

28,800,000.-

32,813,000.-

e-bidding 1. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 21,985,000.- บาท
2. บจก.กิจการรวมคาลานนา
เสนอราคา 16,670,000.- บาท
3. หจก.สามเพชร
เสนอราคา 30,000,000.- บาท
4. หจก.ลานหอยหินออน
เสนอราคา 21,600,000.- บาท
5. หจก.พิษณุโลกวิวัฒนพัฒนา
เสนอราคา 27,005,828.80.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ไมผานการพิจารณา
1. บจก.คิวบ ซอฟทเทค
วงเงิน ๔,๙๔๙,๐๐๐.- บาท

2. บจก.อินเตอรเน็ต แอนด โมบาย
3. บจก.รามอินทราซอฟต
33 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกรองน้ํา
ายในประเทศที่แมน้ํายม อําเภอเมือง,
อําเภอศรีสําโรง และอําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

แบบ สขร.1

ถูกตองครบถวน 80/2559/สกม.
และเปTนผูมีสิทธิ 31 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผานการพิจารณา

1. บจก.กิจการรวมคาลานนา
วงเงิน 16,670,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

78/2559/สกม.
30 มี.ค. 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2559....
หน1วยงาน....กรมเจาท1า....
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

เลขที่และวันที่ของ
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือ
ลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อ
เสนอ
หรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด 21/2559/พย.
1. หจก.อูบางหลวง
1. หจก.อูบางหลวง
30 มี.ค. 2559
เสนอราคา 570,310.- บาท
วงเงิน 570,310.- บาท
2. บจก.กัปตัน
เสนอราคา 651,630.- บาท

1

สอบราคาจางเหมาซอมทําเรือยนต 1,974,100.- 697,000.- สอบราคา 1. หจก.อูตอเรือสายชล
ตรวจการณเจาทา ๕๕
2. หจก.อูบางหลวง
จํานวน ๓๘ รายการ
3. บจก.กัปตัน
4. บจก.หะรินตอเรือ
5. บจก.เอ.แอนด มารีน(ไทย)
6. บจก.บี เอส พี รีเรชั่นชิป
7. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
8. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

2

สอบราคาจางเหมาซอมทําเรือยนต 1,279,700.- 1,484,000.- สอบราคา 1. หจก.อูตอเรือสายชล
ตรวจการณเจาทา ๒๐๑
2. บจก.กัปตัน
จํานวน ๔๓ รายการ
3. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
4. บจก. อูเรือสุราษฎรธานี
5. บจก.หะรินตอเรือ
6. บจก.ศรีประชาอุตสาหกรรม
7. บจก.เอ.แอนด มารีน(ไทย)

3

สอบราคาจางเหมาซอมทําเรือยนต 1,746,200.- 1,362,000.- สอบราคา 1. บจก.กัปตัน
1. บจก.กัปตัน
ตรวจการณเจาทา ๑๕๙ และเรือยนต
2. บจก.ศรีประชาอุตสาหกรรม
เสนอราคา 1,361,040.- บาท
ตรวจการณเจาทา ๑๖๑
3. หจก. วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส

1. หจก.อูตอเรือสายชล
1. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส เสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคา 1,221,940.- บาท
วงเงิน 1,056,732.- บาท
2. บจก.กัปตัน
เสนอราคา 1,378,255.- บาท
3. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 1,056,732.- บาท
4. บจก. อูเรือสุราษฎรธานี
เสนอราคา 1,202,040.- บาท

20/2559/พย.
29 มี.ค. 2559

เสนอราคาต่ําสุด

22/2559/พย.
31 มี.ค. 2559

1. บจก.ศรีประชาอุตสาหกรรม
วงเงิน 1,210,000.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2559....
หน1วยงาน....กรมเจาท1า....
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ
4. หจก.อูตอเรือสายชล
5. บจก.หะรินตอเรือ
6. บจก. อูเรือสุราษฎรธานี
7. บจก.เอ.แอนด มารีน(ไทย)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
2. บจก.ศรีประชาอุตสาหกรรม
เสนอราคา 1,210,000.- บาท
3. หจก. วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส

เลขที่และวันที่ของ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือ
ลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

ไมผานการพิจารณา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือยนต
เจาทา ๘๐๓ รวม ๖๐ รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

7,396,200.-

7,395,000.-

2 ประกวดราคาซื้อปGHมขุดขนาดเสนผาน
15,600,000.ศูนยกลางทอทางดูด ๑๖/๑๔ นิ้ว
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๓
(ตรัง) จํานวน ๒ ชุด

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

e-bidding 1.หจก.อูตอเรือสายชล
2. หจก.อูบางหลวง
3. บจก.หะรินตอเรือ
4. บจก.มารซัน
5. บจก.เอส อี เอ ชิพยารด
6. บจก.บี เอส พี รีเรชั่นชิป
7. บจก.อูปราการกลการ
8. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
9. หจก.รัตนชาติการโยธา
10. หจก.สิณารัตนกอสราง
11. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

15,579,000.- e-bidding 1. บจก.พี.เอส.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง
2. บจก.ที.ธี.เอส.ฟลูอิด พารทส
3. บจก.เพชรวารี กอสราง
4. บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น
5. บจก.สยามมารีนกลการ
6. หจก.สิณารัตนกอสราง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

1. บจก.หะรินตอเรือ
เสนอราคา 4,603,000.- บาท
2. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนด
เซอรวิส
เสนอราคา 4,791,888.- บาท
3. บจก.อูปราการกลการ

1. บจก.หะรินตอเรือ
วงเงิน 4,603,000.- บาท

1. บจก.พี.เอส.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 15,550,000.- บาท
2. บจก.สยามมารีนกลการ
เสนอราคา 12,307,568.- บาท

1. บจก.สยามมารีนกลการ
วงเงิน ๑๒,๓๐๗,๕๖๘.- บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด 51/2559/สกม.
25 ก.พ. 2559

ไมผาน
การพิจารณา

เสนอราคาต่ําสุด 52/2559/สกม.
1 มี.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

3 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือเจาทา 12,700,000.ข.๑๑ (เรือขุดหัวสวานทอสงดินขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๑๒ นิ้ว)
และเรือเจาทา ๒๑๑ (เรือพี่เลี้ยง)
รวม ๖๑ รายการ

4 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกรองน้ํา
ชายฝGWงทะเลที่รองน้ําทะเลสาบสงขลา

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

12,635,000.- e-bidding 1. บจก.หะรินพาณิชย
2. บจก.อิตัลไทย มารีน
3. บจก.ซี เครสท มารีน
4. บจก.อูปราการกลการ
5. หจก.สุดคณา
6. หจก.รัตนชาติการโยธา
7. บจก.ปGญญาเอกนครสวรรค
8. หจก.สิณารัตนกอสราง
9. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

234,864,000.- 234,860,000 e-bidding 1. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
2. บจก.เว็ลธ เวิรคคิง มารีน
3. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด
คอนสตรัคชั่น
4. บจก.ส.บรรทัดไทย
5. บจก.แสงเจริญอุตสาหกรรมเรือ
6. บจก.เพชรวารี กอสราง
7. บจก.ทรัพยอมรินทรการโยธา
8. บจก.เวิรค ซัพพลาย แอนด
แอสโซซิเอท

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
1. บจก.หะรินพาณิชย
เสนอราคา 12,598,000.- บาท
2. บจก.อูปราการกลการ
เสนอราคา 12,631,877.51.3. บจก.อิตัลไทย มารีน
4. บจก.ซี เครสท มารีน

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

1. บจก.หะรินพาณิชย
วงเงิน ๑๒,๕๙๘,๐๐๐.- บาท

1. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
1. บจก.ส.บรรทัดไทย
วงเงิน 233,300,000.เสนอราคา 234,500,000.- บาท
บาท
2. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 233,300,000.- บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด 53/2559/สกม.
14 มี.ค. 2559

ไมผาน
การพิจารณา

เสนอราคาต่ําสุด 62/2559/สกม.
15 มี.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

9. หจก.สุดคณา
10 หจก.ทรัพยเจริญศิลปX
11. หจก.สระบุรีบุญยารัฐ
12. หจก.รัตนชาติกอสราง
13. หจก.ฐานเจริญเซอรวิส
14. หจก.หจก.เพชรรวมสาสน
มุกดาหาร
15. หจก.บุญจันทรกอสราง
16. บจก.กิจการรวมคาลานนา
17. หจก.ส.ธนโชติการโยธา
18. หจก.รุงสวรรคกอสราง
19. หจก.พี.ดี.ภัทรภร
20. หจก.สิณารัตนกอสราง
21. หจก.ทองอธิษฐ เทรด
22. หจก. จงสินี กรุ[ป
5

ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือ
เจาทา จ.๓ (เรือลากจูง)
จํานวน ๓๗ รายการ

9,000,000.-

8,918,000.-

e-bidding 1. หจก.อูตอเรือสายชล
2. บจก.หะรินพาณิชย
3. บจก.เอส อี เอ ชิพยารด
4. บจก.อูปราการกลการ

1. บจก.หะรินพาณิชย
เสนอราคา 7,580,000.- บาท
2. บจก.เอส อี เอ ชิพยารด
เสนอราคา 8,030,350.- บาท

1. บจก.หะรินพาณิชย
วงเงิน 7,580,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 56/2559/สกม.
14 มี.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

5. บจก.สกลนครนวกิจ
6. หจก.สิณารัตนกอสราง
7. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
6 ประกวดราคาจางเหมาตอสรางเรือ
ขุดหัวสวาน ทอสงดินขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง ๘ นิ้ว พรอมเรือพี่เลี้ยง
และอุปกรณทอ-ทุน จํานวน ๑ ชุด
สํานักงานพัฒนาและบํารุง
รักษาทางน้ําที่ ๗ (เชียงใหม)
จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑ ชุด

30,000,000.-

29,999,590.- e-bidding 1. บจก.อิตัลไทย มารีน
2. บจก.มารซัน
3. บจก.พี.เอส.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง
4. บจก.แอ[ดวานซ โปรเกรส
เนวิเกชั่น เซ็นเตอร
5. บจก.เพชรวารี กอสราง
6. บจก.กรุงไทยสถาปGตย
7. บจก.อูปราการกลการ
8. หจก.สยามทาพระกอสราง
9. หจก.พี.ที.ที.
10. หจก.บุญจันทรกอสราง
11. หจก.ลานนาทรัพยเจริญ
12. บจก.กิจการรวมคาลานนา
13. บจก.ปGญญาเอกนครสวรรค
14. หจก.สิณารัตนกอสราง
15. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

1. บจก.อูปราการกลการ
เสนอราคา 29,950,000.- บาท
2. บจก.พี.เอส.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง

1. บจก.อูปราการกลการ
ถูกตองครบถวน 59/2559/สกม.
วงเงิน 29,920,000.- บาท และเป]นผูมีสิทธิ 14 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผาน
การพิจารณา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

3,578,000.-

2,345,000.-

e-bidding 1. บจก.หะรินพาณิชย
2. หจก.สกาย มารีน
3. บจก.บี เอส พี รีเรชั่นชิป
4. บจก.อูปราการกลการ
5. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
6. หจก.ลานนาทรัพยเจริญ
7. หจก.สิณารัตนกอสราง
8. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

1. บจก.หะรินพาณิชย
เสนอราคา 1,636,000.- บาท
2. บจก.อูปราการกลการ
เสนอราคา 1,995,657.- บาท
3. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 1,877,582.50.- บาท
4. บจก. อูเรือสุราษฎรธานี
เสนอราคา 1,922,900.- บาท

1. บจก.หะรินพาณิชย
วงเงิน 1,636,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 60/2559/สกม.
14 มี.ค. 2559

8 ประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งน้ําหาความลึก 4,500,000.ระบบดิจิตอล ชนิดความถี่เดียว
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน ๓ ชุด

4,500,000.-

e-bidding 1. บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส
2. บจก.เอ็นไวร เทค
3. บจก.กิจวิสัย
4. บจก.ที.ธี.เอส.ฟลูอิด พารทส
5. บจก.เอ.แอนด มารีน(ไทย)
6. หจก.สิณารัตนกอสราง

1.บจก.เอ.แอนด มารีน(ไทย)
เสนอราคา 4,467,000.- บาท
2. บจก.เอ็นไวร เทค
เสนอราคา 4,474,740.- บาท

1.บจก.เอ.แอนด มารีน(ไทย)
วงเงิน ๔,๔๖๗,๐๐๐.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 55/2559/สกม.
10 มี.ค. 2559

9 ประกวดราคาจางเหมาซอมทํา
เรือชลธารานุรักษ จํานวน ๕๑ รายการ

1,927,000.-

e-bidding 1. บจก.หะรินตอเรือ
2. บจก.มารซัน
3. บจก.ปาลม คอน
4. หจก.สกาย มารีน
5. บจก.เอ.แอนด มารีน(ไทย)
6. บจก.อูปราการกลการ

1. บจก.หะรินตอเรือ
เสนอราคา 1,290,000.- บาท
2. บจก.อูปราการกลการ
เสนอราคา 1,868,038.10.- บาท
3. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 1,624,795.- บาท

1. บจก.หะรินตอเรือ
วงเงิน ๑,๒๙๐,๐๐๐.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 53/2559/สกม.
7 มี.ค. 2559

7 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือ
เดนสุทธิ จํานวน ๓๘ รายการ

2,581,900.-

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

7. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส 4. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
8. หจก.สิณารัตนกอสราง
เสนอราคา 1,750,000.- บาท
9. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
10 ประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคาร
25,711,000.สํานักงาน อาคารชุดพักอาศัย ๑๐ หนวย
เขื่อนป`องกันตลิ่งพัง โปaะเทียบเรือ
พรอมสิ่งกอสรางประกอบ
สํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขานครปฐม

25,711,000.- e-bidding 1. หจก.อูตอเรือสายชล
2. หจก.อูบางหลวง
3. หจก.กฤตชัย กอสรางและบัญชี
4. บจก.ประยูรชัย (1984)
5. บจก.เอฟเวอรเรส เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด คอนสตรั๊คชั่น
6. บจก.ปาลม คอน
7. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด
คอนสตรัคชั่น
8. บจก.เพชรวารี กอสราง
9. บจก.ฟอร คอน
10. หจก.ญาลาดา
11. บจก.พงศพัฒนชัย
12. หจก.เขาพลองแมชชินนารี่
13. หจก.สุดคณา
14. หจก.ทรัพยเจริญศิลปX
15. บจก.กอแกวชลบุรี
16. หจก.เอื้อมพรคาวัสดุกอสราง

1. บจก.ฟอร คอน
เสนอราคา 24,100,000.- บาท
2. บจก.เอฟเวอรเรส เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด คอนสตรั๊คชั่น

1. บจก.ฟอร คอน
วงเงิน ๒๔,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

ถูกตองครบถวน 54/2559/สกม.
และเป]นผูมีสิทธิ 8 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผาน
การพิจารณา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

17. หจก.ชาภัทร
18. หจก.ไชยเศวต
19. หจก.บานกรวดการโยธา
20. หจก.อีฟกะไอซ
21. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
22. หจก.หจก.ทีปกรการโยธา
23. หจก.สยามทาพระกอสราง
24. หจก.บุญธนไมนิง
25. บจก.ปGญญาเอกนครสวรรค
26. หจก.สิณารัตนกอสราง
27. บจก.ส.ศิริชัยสยามวัสดุ
28. หจก.พิสุทธิ์สิน
29. หจก.โรงปูนเขตรุงเรือง
30. บจก.จรรโลง (1991)
31. นายชาติชาย สรรพศรี
11 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอก
และบํารุงรักษารองน้ํานราธิวาส
(Sand By Passing)
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

70,800,000.-

90,240,000.-

e-bidding 1. บจก.ประยูรชัย (1984)
1. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
2. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
เสนอราคา 90,240,000.- บาท
3. บจก.เว็ลธ เวิรคคิง มารีน
2. บจก.เว็ลธ เวิรคคิง มารีน
4. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 70,000,000.- บาท
5. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด คอนสตรัคชั่น
6. บจก.โปรเจ็กท อินเตอรเทค

1. บจก.เว็ลธ เวิรคคิง มารีน
วงเงิน 70,000,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 68/2559/สกม.
28 มี.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

7. หจก.ประสิทธิ์รุงเรือง
8. หจก.สุดคณา
9. หจก.เอสเอสวีคอนสตรั๊คชั่น
10. หจก.กองมณีกอสราง
11. หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น
12. หจก.พรหมประยูร 2007
13. หจก.ชนะฝGน555
14. หจก.รุงสวรรคกอสราง
15. บจก.ปGญญาเอกนครสวรรค
16. หจก.สิณารัตนกอสราง
17. บจก.จรรโลง (1991)
12 ประกวดราคาซื้อเครื่องยนตขับปGHมขุด
25,000,000.เรือเจาทา ข.๑๙ (เครื่องยนตขนาด
๗๕๐ แรงมา มีเทอรโบชารท
และอินเตอรคูลเลอร รอบใชงาน
๘๕๐ รอบ/นาที พรอมรีดัคชั่นเกียร
(Reductiongear)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๖
(สุราษฎรธานี) จังหวัดสุราษฎรธานี
จํานวน ๑ ชุด

24,995,200

e-bidding 1. บจก.แอ็ดว[านซ
2. บจก.สยามเครื่องกลเอ็นจิเนียริ่ง
3. บจก.อุดม เมดิคอล อิควิปเมนท
4. บจก.มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี
5. บจก.ซานี่ ไทยยนต
6. บจก.สยามมารีนกลการ
7. หจก.สิณารัตนกอสราง

1. บจก. แอ็ดว[านซ
เสนอราคา 24,898,000.- บาท
2. บจก.อุดม เมดิคอล อิควิปเมนท

1. บจก. แอ็ดว[านซ
วงเงิน 24,898,000.- บาท

ถูกตองครบถวน 67/2559/สกม.
และเป]นผูมีสิทธิ 23 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผาน
การพิจารณา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

13 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกรองน้ํา
ชายฝGWงทะเลที่ตากใบ อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส

36,000,000.-

37,247,000.- e-bidding 1. บจก.ประยูรชัย (1984)
2. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
3. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด
คอนสตรัคชั่น
4. บจก.แสงเจริญอุตสาหกรรมเรือ
5. บจก.เวิรค ซัพพลาย แอนด
แอสโซซิเอท
6. หจก.ธ.ธนาฤทธิ์
7. หจก.สุดคณา
8. หจก.ทรัพยเจริญศิลปX
9. บจก.เอเค โพรไวด คอนเวนเนียนซ
10. หจก.กองมณีกอสราง
11. หจก.สยามทาพระกอสราง
12. บจก.มหารุงเรือง
13. หจก.สิณารัตนกอสราง
14. หจก.โพธาไพศาล

1. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
เสนอราคา 36,000,000.- บาท
2. บจก.แสงเจริญอุตสาหกรรมเรือ
เสนอราคา 37,000,000.- บาท

1. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
วงเงิน 36,000,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 58/2559/สกม.
14 มี.ค. 2559

14 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและ
บํารุงรักษารองน้ําบริเวณเกาะยาว
(Sand By Passing) อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส

70,800,000.-

90,240,000.- e-bidding 1. บจก.ประยูรชัย (1984)
2. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
3. บจก.เว็ลธ เวิรคคิง มารีน
4. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด
คอนสตรัคชั่น

1. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
เสนอราคา 70,800,000.- บาท
2. บจก.เว็ลธ เวิรคคิง มารีน
เสนอราคา 80,240,000.- บาท

1. บจก.บางกอก เดรดจิ้ง
วงเงิน 70,800,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 72/2559/สกม.
29 มี.ค 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

5. บจก.โปรเจ็กท อินเตอรเทค
6. บจก.เวิรค ซัพพลาย แอนด
แอสโซซิเอท
7. หจก.ส.จักรพรรดิ
8. หจก.สุดคณา
9. หจก.ทรัพยเจริญศิลปX
10. หจก.กองมณีกอสราง
11. หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น
12. หจก.บานสตางค
13. หจก.สิณารัตนกอสราง
14. หจก.ถิรกร คอนสตรัคชั่น
15. หจก. จงสินี กรุ[ป
15 ประกวดราคาจางเหมาพัฒนาระบบ
การตรวจสอบรหัสผานเดียว
(Single sign - on : SSO)

5,375,000.-

5,375,000.-

e-bidding 1. บจก.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน
2. บจก.ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค
แอนด ดีไซน
3. บจก.เอ็มเวิรค กรุ[ป
4. บจก.เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง
5. บจก.เอไจล แร็พ
6. บมจ.โอเพน เทคโนโลยี่
7. บจก.จีเนียส-ทรี
8. บจก.เน็กซอินโนเวชั่น ซอฟตแวร

1. บจก. คอมพิวเตอรยูเนี่ยน
เสนอราคา 5,370,000.- บาท

1. บจก. คอมพิวเตอรยูเนี่ยน
วงเงิน ๕,๓๖๐,๐๐๐.- บาท

ถูกตองครบถวน 64/2559/สกม.
และเป]นผูมีสิทธิ 21 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

แอนดโปรแกรมมิ่ง
9. หจก.สิณารัตนกอสราง
16 ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บ Log File 12,288,000.ระบบเครือขาย สําหรับสวนภูมิภาค
เพื่อรองรับพ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐

12,288,000.- e-bidding 1. บจก.ยิบอินซอย
2. บจก.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน
3. บจก.มณฑรัตน เทรดดิ้ง
4. บจก.มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี
5. บจก.โนวเลจ โพรไวเดอร
6. บมจ.โอเพน เทคโนโลยี่
7. หจก.ชิน มารเก็ตติ้ง
8. บจก.เอ็นพีรา
9. หจก.เตียเหลี่ยงกี่
10. บจก.พรหมประยูร 2007
11. หจก.สิณารัตนกอสราง

1. บจก.บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
เสนอราคา 12,091,000.- บาท

17 ประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคาร
24,737,000.สํานักงาน อาคารชุดพักอาศัย ๑๐ หนวย
เขื่อนป`องกันตลิ่งพัง โปaะเทียบเรือ
พรอมสิ่งกอสรางประกอบ สํานักงานเจาทา
ภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร

24,737,000.- e-bidding 1. หจก.กฤตชัย กอสรางและบัญชี
1. บจก.สยาม ท็อปแลนด
2. บจก.ประยูรชัย (1984)
เสนอราคา 23,400,000.- บาท
3. บจก.ธัญญ กรุ[ป
2. บจก. ฟอร คอน
4. บจก.สยาม ท็อปแลนด
เสนอราคา 24,300,000.- บาท
5. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด คอนสตรัคชั่น
6. บจก.พอลลูชั่นแคร
7. บจก.ฟอร คอน

1. บจก.บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ถูกตองครบถวน 63/2559/สกม.
วงเงิน ๑๒,๐๓๐,๐๐๐.- บาท
และเป]นผูมีสิทธิ 21 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

1. บจก.สยาม ท็อปแลนด
วงเงิน 23,400,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 61/2559/สกม.
16 มี.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

8. หจก.สุดคณา
9. หจก.ทรัพยเจริญศิลปX
10. หจก.กองมณีกอสราง
11. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
12. บจก.ไตรฤทธิ์ วิศวการ
13. หจก.สิณารัตนกอสราง
14. หจก.โพธาไพศาล
15. บจก.จรรโลง (1991)
18 ประกวดราคาจางเหมากอสรางหลักไฟ 22,500,000.ขอบรอง หลักไฟแสดงที่หมายอันตราย
และหลักไฟปลายสันเขื่อน พรอมอุปกรณ
เครื่องหมายการเดินเรือ สํานักงานพัฒนา
และบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๔ จังหวัดสงขลา
และสํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๖
จังหวัดสุราษฎรธานี รวม ๑๕ หลัก

22,572,000.- e-bidding 1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
2. หจก.เพชรรุงโรจนโยธาการ
3. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
4. บจก.โปรเจ็กท อินเตอรเทค
5. บจก.ซี-คอน รีเทล คอรปอเรชั่น
6. หจก.สุดคณา
7. หจก.กองมณีกอสราง
8. บจก.ฤดีประยงค
9. บจก.อุลตรา เน็ต คอมพิวเตอร
10. หจก.รัตนชาติการโยธา
11. หจก.สิณารัตนกอสราง
12. นายชาติชาย สรรพศรี

1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
เสนอราคา 22,495,000.- บาท
2. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
เสนอราคา 22,450,000.- บาท

1. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
วงเงิน 22,450,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 71/2559/สกม.
29 มี.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

19 ประกวดราคาจางเหมากอสรางหลักไฟนํา 4,000,000.พรอมอุปกรณเครื่องหมายการเดินเรือ
จํานวน ๒ หลัก (รองน้ําปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช)

4,580,000.-

20 ประกวดราคาจางเหมาซอมบํารุงรักษา
เขื่อนป`องกันการกัดเซาะชายฝGWงทะเล
บริเวณหาดสะกอม ตําบลสะกอม
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

24,700,000.- e-bidding 1. บจก.จตุรมาศ
1. หจก.มานะพาณิชย
2. บจก.เค.พี.ซี.เอนเตอรไพรส
เสนอราคา 24,400,000.- บาท
3. บจก.ประยูรชัย (1984)
4. บจก.ขจรกิจแมชชีนเนอรี่(2559)
5. บจก.โปรเจ็กท อินเตอรเทค
6. หจก.กองมณีกอสราง
7. บจก.ฤดีประยงค
8. หจก.วิริยะพงศกอสราง
9. หจก.สิณารัตนกอสราง
10. บจก.ขาณุคอนกรีต
11. บจก.ศิลาชางเผือกคาวัสดุกอสราง (2535)
12. บจก.จรรโลง (1991)
13. หจก.มานะพาณิชย
14. หจก.เจริญเกียรติการโยธา

24,675,000.-

e-bidding 1. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
2. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
3. บจก.เอ.แอนด มารีน(ไทย)
4. หจก.จักริน คอนสตรัคชั่น
5. หจก.ป.1 รวมกอสราง
6. หจก.รุงสวรรคกอสราง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
1. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
เสนอราคา 4,378,000.- บาท
2. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
เสนอราคา 4,560,000.- บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

1. บจก.โปรเกรส เนวิเกชั่น
วงเงิน 4,378,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 83/2559/สกม.
31 มี.ค. 2559

1. หจก.มานะพาณิชย
วงเงิน 24,400,000.- บาท

ถูกตองครบถวน 66/2559/สกม.
และเป]นผูมีสิทธิ 23 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

21 ประกวดราคาจางเหมากอสราง
24,598,800.ทาเทียบเรือบริเวณหมู ๓ ตําบลบางพระ
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

24,168,000.- e-bidding 1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
2. หจก.เพชรรุงโรจนโยธาการ
เสนอราคา 23,977,341.03.- บาท
3. บจก.จตุรมาศ
4. บจก.เค.พี.ซี.เอนเตอรไพรส
5. บจก.ขจรกิจแมชชีนเนอรี่(2559)
6. บจก.โปรเจ็กท อินเตอรเทค
7. หจก.สุดคณา
8. หจก.กองมณีกอสราง
9. บจก.ฤดีประยงค
10. หจก.สิณารัตนกอสราง
11. บจก.ศิลาชางเผือกคาวัสดุกอสราง (2535)
12. หจก.นครวิศวกรรม

1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
ถูกตองครบถวน 74/2559/สกม.
วงเงิน ๒๓,๙๗๗,๓๔๑.๐๓.- บาท และเป]นผูมีสิทธิ 30 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

22 ประกวดราคาจางเหมากอสราง
ทาเทียบเรือสาธารณะบานแหลม หมู ๓
ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

19,537,000.- e-bidding 1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
2. หจก.เพชรรุงโรจนโยธาการ
เสนอราคา 19,414,776.46.- บาท
3. บจก.จตุรมาศ
4. บจก.เค.พี.ซี.เอนเตอรไพรส
5. บจก.ขจรกิจแมชชีนเนอรี่(2559)
6. บจก.โปรเจ็กท อินเตอรเทค
7. บจก.ไชยกาญจน คอนเซาทติ้ง
8. หจก.สุดคณา
9. หจก.กองมณีกอสราง

1. หจก.พัฒนาบรรณกิจ
ถูกตองครบถวน 75/2559/สกม.
วงเงิน 19,414,776.46 .- บาท และเป]นผูมีสิทธิ 30 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

19,755,200.-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

10. บจก.ฤดีประยงค
11. หจก.อุบลมนตรีกอสราง
12. หจก.สิณารัตนกอสราง
13. บจก.ศิลาชางเผือกคาวัสดุกอสราง (2535)
14. กิจการรวมคา ไทจวงเทรดดิ้ง
23 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและ
บํารุงรักษาแมน้ําที่ลําพาน
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

8,398,800.-

9,972,000.-

e-bidding 1. หจก.เพชรรุงโรจนโยธาการ
2. หจก.ฑ. ศรีรุงโรจน
3. บจก.จตุรมาศ
4. บจก.ประยูรชัย (1984)
5. บจก.ขจรกิจแมชชีนเนอรี่(2559)
6. บจก.ทามะกาแอสฟGลท
7. บจก.ส.บรรทัดไทย
8. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท
9. บจก.กนกพลกอสราง แอนด
คอนซัลแตนท
10. บจก.โปรเจ็กท อินเตอรเทค
11. บจก.กรุงไทยสถาปGตย
12. บจก.อี.เอ็ม.เทค วิศวกรรม
(ประเทศไทย)
13. บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ
14. หจก.สุดคณา

1. หจก.ฑ. ศรีรุงโรจน
เสนอราคา 4,488,000.- บาท
2. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 6,680,000.- บาท
3. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง
เสนอราคา 4,530,000.- บาท
4. หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 5,198,790.- บาท
5. บจก.สินอุดมสุรินทร (1990)
เสนอราคา 8,974,000.- บาท
6. หจก.สุขสมบัติขอนแกน
เสนอราคา 9,500,000.- บาท
7. หจก.หนิงหนอง
เสนอราคา 5,963,000.- บาท
8. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท

1. หจก.ฑ. ศรีรุงโรจน
วงเงิน 4,488,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 82/2559/สกม.
31 มี.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

15. หจก.กองมณีกอสราง
16. บจก.ฤดีประยงค
17. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง
18. หจก.ชาภัทร
19. หจก.ไชยเศวต
20. หจก.บานกรวดการโยธา
21. หจก.ช วัชระ
22. หจก.เจ.วี.ศรีไมงาม
23. บจก.จักรวาลบุรีรัมย
24. หจก.รัตนชาติกอสราง
25. หจก.สินเจริญสนม
26. หจก.อีฟกะไอซ
27. บจก.สินอุดมสุรินทร (1990)
28. หจก.วิชัยฟารมการเกษตร
29. หจก.จันทรแกว การโยธา 32
30. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
31. หจก.สุขสมบัติขอนแกน
32. หจก.บุญกวางพาณิชย
33. หจก.ทรัพยอนันตเกษตรกอสราง
34. หจก.หนิงหนอง
35. หจก.พิชิตกอสราง
36. หจก.รอยเอ็ดรุงนภา

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
9. บจก.จักรวาลบุรีรัมย
10. หจก.บุญกวางพาณิชย
11. หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร
12. หจก.จูพัฒนกุล

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ไมผานการพิจารณา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

37. หจก.กาฬสินธุศิริชัย
38. หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร
39. หจก.อิทธิพลเวอรค
40. หจก.เขาวงแทรคเตอร
41. หจก.เพชรฝGWงแดงกอสราง
42. หจก.แกวสุวรรณ การโยธา
43. หจก.พลังชัยการโยธา
44. หจก.บี.ดับบลิว.บี
45. หจก.รุงสวรรคกอสราง
46. บจก.ปGญญาเอกนครสวรรค
47 หจก.สิณารัตนกอสราง
48. หจก.พิษณุโลกวิวัฒนพัฒนา
49. หจก.จูพัฒนกุล
50. บจก.ส.ศิริชัยสยามวัสดุ
51. หจก.เอ.บี.เอส. (1990)
52. หจก.สมชาย 35 เอ็นจิเนียริ่ง
53. หจก.ประดิษฐกรรมสุพรรณ

24 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและ
7,560,000.บํารุงรักษาแมน้ําที่ลําน้ํายัง อําเภอโพนทอง

9,029,000.-

e-bidding 1. หจก.เพชรรุงโรจนโยธาการ
2. หจก.ฑ. ศรีรุงโรจน

1. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 6,049,000.- บาท

1. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง เสนอราคาต่ําสุด 76/2559/สกม.
วงเงิน 4,100,000.- บาท
30 มี.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จังหวัดรอยเอ็ด

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

3. บจก.จตุรมาศ
4. บจก.ประยูรชัย (1984)
5. บจก.ขจรกิจแมชชีนเนอรี่(2559)
6. บจก.ทามะกาแอสฟGลท
7. บจก.ส.บรรทัดไทย
8. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท
9. บจก.กนกพลกอสราง แอนด
คอนซัลแตนท
10. บจก.โปรเจ็กท อินเตอรเทค
11. บจก.กรุงไทยสถาปGตย
12. บจก.อี.เอ็ม.เทค วิศวกรรม
(ประเทศไทย)
13. บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ
14. หจก.สุดคณา
15. หจก.กองมณีกอสราง
16. บจก.ฤดีประยงค
17. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง
18. หจก.ชาภัทร
19. หจก.ไชยเศวต
20. หจก.บานกรวดการโยธา
21. หจก.ช วัชระ
22. หจก.เจ.วี.ศรีไมงาม

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
2. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง
เสนอราคา 4,100,000.- บาท
3. บจก.จักรวาลบุรีรัมย
เสนอราคา 7,670,000.- บาท
4. บจก.สินอุดมสุรินทร (1990)
เสนอราคา 7,223,000.- บาท
5. หจก.สุขสมบัติขอนแกน
เสนอราคา8,700,000.- บาท
6. หจก.หนิงหนอง
เสนอราคา 4,674,000.- บาท
7. หจก.รุงสวรรคกอสราง
เสนอราคา 4,598,000.- บาท
8. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท
9. หจก.บุญกวางพาณิชย
10. หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร
11. หจก.จูพัฒนกุล

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ไมผานการพิจารณา

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

23. บจก.จักรวาลบุรีรัมย
24. หจก.รัตนชาติกอสราง
25. หจก.สินเจริญสนม
26. หจก.อีฟกะไอซ
27. บจก.สินอุดมสุรินทร (1990)
28. หจก.จันทรแกว การโยธา 32
29. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
30. หจก.สุขสมบัติขอนแกน
31. หจก.บุญกวางพาณิชย
32. หจก.ทรัพยอนันตเกษตรกอสราง
33. หจก.หนิงหนอง
34. หจก.พิชิตกอสราง
35. หจก.รอยเอ็ดรุงนภา
36. หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร
37. หจก.เขาวงแทรคเตอร
38. หจก.เพชรฝGWงแดงกอสราง
39. หจก.แกวสุวรรณ การโยธา
40. หจก.พลังชัยการโยธา
41. หจก.บี.ดับบลิว.บี
42. หจก.รุงสวรรคกอสราง
43. บจก.ปGญญาเอกนครสวรรค
44. หจก.สิณารัตนกอสราง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

45. หจก.พิษณุโลกวิวัฒนพัฒนา
46. หจก.จูพัฒนกุล
47. บจก.ส.ศิริชัยสยามวัสดุ
48. หจก.เอ.บี.เอส. (1990)
49. หจก.สมชาย 35 เอ็นจิเนียริ่ง
50. หจก.ประดิษฐกรรมสุพรรณ
25 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและ
21,895,200.บํารุงรักษาแมน้ําที่แมน้ําชี อําเภออาจสามารถ
จังหวัดรอยเอ็ด

24,817,000.- e-bidding 1. หจก.เพชรรุงโรจนโยธาการ
2. หจก.ฑ. ศรีรุงโรจน
3. บจก.จตุรมาศ
4. บจก.ประยูรชัย (1984)
5. บจก.ขจรกิจแมชชีนเนอรี่(2559)
6. บจก.ทามะกาแอสฟGลท
7. บจก.ส.บรรทัดไทย
8. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท
9. บจก.กนกพลกอสราง แอนด
คอนซัลแตนท
10. บจก.โปรเจ็กท อินเตอรเทค
11. บจก.กรุงไทยสถาปGตย
12. บจก.สามัคคีที่ดินและเคหะ
13. บจก.พี.เค.ที. ซีวิล
14. หจก.กองมณีกอสราง

1. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 16,628,000.- บาท
2. บจก.สินอุดมสุรินทร (1990)
เสนอราคา 20,000,000.- บาท
3. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท
4. หจก.บุญกวางพาณิชย
5. หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร
6. หจก.จูพัฒนกุล

1. บจก.ส.บรรทัดไทย
วงเงิน 16,628,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 85/2559/สกม.
31 มี.ค. 2559

ไมผานการพิจารณา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

15. บจก.ฤดีประยงค
16. บจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง
17. หจก.ชาภัทร
18. หจก.ไชยเศวต
19. หจก.บานกรวดการโยธา
20. บจก.จักรวาลบุรีรัมย
21. หจก.รัตนชาติกอสราง
22. หจก.สินเจริญสนม
23. หจก.อีฟกะไอซ
24. บจก.สินอุดมสุรินทร (1990)
25. หจก.ประกิตลักษณกอสราง
26. หจก.วิชัยฟารมการเกษตร
27. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
28. หจก.สุขสมบัติขอนแกน
29. หจก.บุญกวางพาณิชย
30. หจก.ทรัพยอนันตเกษตรกอสราง
31. หจก.หนิงหนอง
32. หจก.พิชิตกอสราง
33. หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร
34. หจก.เขาวงแทรคเตอร
35. หจก.เพชรฝGWงแดงกอสราง
36. หจก.แกวสุวรรณ การโยธา

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

37. หจก.หจก.บี.ดับบลิว.บี
38. หจก.รุงสวรรคกอสราง
39. บจก.ปGญญาเอกนครสวรรค
40. หจก.สิณารัตนกอสราง
41. หจก.อุไรรับเหมากอสราง
42. หจก.พิษณุโลกวิวัฒนพัฒนา
43. หจก.จูพัฒนกุล
44. บจก.ส.ศิริชัยสยามวัสดุ
45. หจก.เอ.บี.เอส. (1990)
46. หจก.สมชาย 35 เอ็นจิเนียริ่ง
47. หจก.ประดิษฐกรรมสุพรรณ
26 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและ
บํารุงรักษาแมน้ําที่ลําเสียวนอย
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด

24,292,000.-

27,475,000.- e-bidding 1. หจก.เพชรรุงโรจนโยธาการ
2. หจก.ฑ. ศรีรุงโรจน
3. บจก.จตุรมาศ
4. บจก.ประยูรชัย (1984)
5. บจก.ขจรกิจแมชชีนเนอรี่(2559)
6. บจก.ทามะกาแอสฟGลท
7. บจก.ส.บรรทัดไทย
8. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท
9. บจก.กนกพลกอสราง แอนด
คอนซัลแตนท

1. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 18,396,000.- บาท
2. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง
เสนอราคา 10,900,000.- บาท
3. บจก.สินอุดมสุรินทร (1990)
เสนอราคา 22,000,000.- บาท
4.หจก.หนิงหนอง
เสนอราคา 10,888,000.- บาท
5. หจก.รุงสวรรคกอสราง
เสนอราคา 10,765,000.- บาท

1. หจก.รุงสวรรคกอสราง
วงเงิน 10,765,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 87/2559/สกม.
31 มี.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

10. บจก.โปรเจ็กท อินเตอรเทค
11. บจก.ชวรัชช ดิเวลล็อปเมนท
12. บจก.กรุงไทยสถาปGตย
13. บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ
14. หจก.สุดคณา
15. หจก.กองมณีกอสราง
16. บจก.ฤดีประยงค
17. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง
18. หจก.ชาภัทร
19. หจก.ไชยเศวต
20. หจก.บานกรวดการโยธา
21. บจก.จักรวาลบุรีรัมย
22. หจก.รัตนชาติกอสราง
23. หจก.สินเจริญสนม
24. หจก.อีฟกะไอซ
25. บจก.สินอุดมสุรินทร (1990)
26. หจก.วิชัยฟารมการเกษตร
27. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
28. หจก.สุขสมบัติขอนแกน
29. หจก.บุญกวางพาณิชย
30. หจก.ทรัพยอนันตเกษตรกอสราง
31. หจก.หนิงหนอง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
6. หจก.พิชิตกอสราง
7. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท
8. หจก.บุญกวางพาณิชย
9. บจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร
10. หจก.จูพัฒนกุล

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ไมผานการพิจารณา

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

32. หจก.พิชิตกอสราง
33. หจก.รอยเอ็ดรุงนภา
34. หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร
35. หจก.เขาวงแทรคเตอร
36. หจก.เพชรฝGWงแดงกอสราง
37. หจก.แกวสุวรรณ การโยธา
38. หจก.หจก.บี.ดับบลิว.บี
39. หจก.รุงสวรรคกอสราง
40. บจก.ปGญญาเอกนครสวรรค
41. หจก.สิณารัตนกอสราง
42. หจก.อุไรรับเหมากอสราง
43. หจก.พิษณุโลกวิวัฒนพัฒนา
44. หจก.จูพัฒนกุล
45. บจก.ส.ศิริชัยสยามวัสดุ
46. หจก.เอ.บี.เอส. (1990)
47. หจก.สมชาย 35 เอ็นจิเนียริ่ง
48. หจก.ประดิษฐกรรมสุพรรณ

27 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกและ
บํารุงรักษาแมน้ําที่ลําปะเทียะ
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย

16,200,000.-

18,640,000.- e-bidding 1. หจก.เพชรรุงโรจนโยธาการ
2. หจก.ฑ. ศรีรุงโรจน
3. บจก.จตุรมาศ

1. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 12,487,000.- บาท
2. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง

1. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง
วงเงิน 7,290,000.- บาท

เสนอราคาต่ํา 77/2559/สกม.
30 มี.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

4. บจก.ประยูรชัย (1984)
5. บจก.ขจรกิจแมชชีนเนอรี่(2559)
6. บจก.ทามะกาแอสฟGลท
7. บจก.ส.บรรทัดไทย
8. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท
9. บจก.กนกพลกอสราง แอนด
คอนซัลแตนท
10. บจก.โปรเจ็กท อินเตอรเทค
11. บจก.กรุงไทยสถาปGตย
12. บจก.อี.เอ็ม.เทค วิศวกรรม
(ประเทศไทย)
13. บจก.บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ
14. หจก.สุดคณา
15. หจก.กองมณีกอสราง
16. บจก.ฤดีประยงค
17. หจก.หนึ่งเกียรติธาดากอสราง
18. หจก.ชาภัทร
19. หจก.ไชยเศวต
20. หจก.บานกรวดการโยธา
21. หจก.ช วัชระ
22. หจก.เจ.วี.ศรีไมงาม
23. บจก.จักรวาลบุรีรัมย

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
เสนอราคา 7,290,000.- บาท
3. หจก.สินเจริญสนม
เสนอราคา 8,888,888.- บาท
4. บจก.สินอุดมสุรินทร (1990)
เสนอราคา 13,000,000.- บาท
5. บจก.เอ.พี.ซัพพลาย แอนด พารท
6. หจก.จูพัฒนกุล

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ไมผานการพิจารณา

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

24. หจก.รัตนชาติกอสราง
25. หจก.สินเจริญสนม
26. หจก.อีฟกะไอซ
27. บจก.สินอุดมสุรินทร (1990)
28. หจก.วิชัยฟารมการเกษตร
29. หจก.จันทรแกว การโยธา 32
30. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
31. หจก.ทีปกรการโยธา
32. หจก.สุขสมบัติขอนแกน
33. หจก.บุญกวางพาณิชย
34. หจก.หนิงหนอง
35. หจก.พิชิตกอสราง
36. หจก.รอยเอ็ดรุงนภา
37. หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร
38. หจก.หจก.เขาวงแทรคเตอร
39. หจก.เพชรฝGWงแดงกอสราง
40. หจก.แกวสุวรรณ การโยธา
41. หจก.บี.ดับบลิว.บี
42. หจก.รุงสวรรคกอสราง
43. บจก.ปGญญาเอกนครสวรรค
44. หจก.สิณารัตนกอสราง
45. หจก.พิษณุโลกวิวัฒนพัฒนา

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

46. หจก.จูพัฒนกุล
47. บจก.ส.ศิริชัยสยามวัสดุ
48. หจก.เอ.บี.เอส. (1990)
49. หจก.สมชาย 35 เอ็นจิเนียริ่ง
50. หจก.ประดิษฐกรรมสุพรรณ
28 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือยนต
3,426,000.ตรวจการณเจาทา ๑๕๔ และเรือยนต
ตรวจการณเจาทา ๑๕๖ รวม ๖๒ รายการ

3,916,000.-

e-bidding 1. หจก.อูบางหลวง
1. บจก.กัปตัน
2. บจก.กัปตัน
เสนอราคา 3,406,880.- บาท
3. บจก.อิตัลไทย มารีน
4. บจก.มารซัน
5. บจก.ศรีประชาอุตสาหกรรม
2. บจก.ศรีประชาอุตสาหกรรม
6. บจก.โปรเจ็กท อินเตอรเทค
3.หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
7. บจก.เอ.แอนด มารีน(ไทย)
8. บจก.บี เอส พี รีเรชั่นชิป
9. บจก.ซีเค. คอนสตรัคชั่นแอนดบิวท
10. บจก.อูปราการกลการ
11. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
12. หจก.ชาภัทร
13. หจก.ไชยเศวต
14. หจก.บานกรวดการโยธา
15. หจก.อีฟกะไอซ
16. หจก.สิณารัตนกอสราง

1. บจก.กัปตัน
วงเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท

ถูกตองครบถวน 84/2559/สกม.
และเป]นผูมีสิทธิ 31 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผานการพิจารณา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

17. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
29 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบแขนยาว 45,000,000.ไมนอยกวา ๑๕ เมตร เครื่องยนตดีเซล
กําลังไมนอยกวา ๑๖๔ แรงมา
จํานวน ๖ คัน

45,000,000.- e-bidding 1. บจก.พงษรุงโรจนเทคโนโลยี่
1. บจก.พงษรุงโรจนเทคโนโลยี่
2. บจก.โปรเจ็กท อินเตอรเทค
เสนอราคา 44,490,600.- บาท
3. บจก.ทริปเปyzล เค โปรดักส
4. บจก.ทริปเปyzล เค โปรดักส
2. บจก.วิจิตรณรงค กลการ
5. บจก.ควายทองพลาซา
6. บจก.พาวเวอรพลัส กรุ[ป (ประเทศไทย)
7. บจก.วิจิตรณรงค กลการ
8. บจก.ยนตตระการเครื่องจักรกล
9. หจก.ศักดิ์เจริญการโยธา
10. บจก.กิจการรวมคาลานนา
11. บจก.เชียงแสง มอเตอรเซลส
12. หจก.สิณารัตนกอสราง
13. นายณรงค กาสิกพัสสตร

1. บจก.พงษรุงโรจนเทคโนโลยี่
วงเงิน 44,460,000.- บาท

30 ประกวดราคาจางเหมากอสราง
14,810,000.สํานักงานอาคารเจาทาภูมิภาคที่ ๓
จังหวัดสมุทรสงคราม และสิ่งกอสรางประกอบ

14,810,000.- e-bidding 1. หจก.เพชรรุงโรจนโยธาการ
1. บจก.ทัศนพล ดีเวลลอปเมนท
1. หจก.พิษณุโลก เทคโนโลยี
2. หจก.กฤตชัย กอสรางและบัญชี
เสนอราคา 15,000,000.- บาท
วงเงิน 14,388,290.- บาท
3. บจก.ประยูรชัย (1984)
4. บจก.ทัศนพล ดีเวลลอปเมนท
2. บจก.เค เอ็น พี แอนด แอสโซซิเอทส
5. บจก.เค เอ็น พี แอนด แอสโซซิเอทส เสนอราคา 14,776,860.90.- บาท
6. บจก.โปรเจ็กท อินเตอรเทค
3. หจก.หจก พีเอส ซีวิล แอนด คอนสตรั๊คชั่น

ถูกตองครบถวน 88/2559/สกม.
และเป]นผูมีสิทธิ 31 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผานการพิจารณา

เสนอราคาต่ําสุด 81/2559/สกม.
31 มี.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

7. บจก.ฟอร คอน
เสนอราคา 14,490,000.- บาท
8. บจก.ราชพฤกษ ดีไซน
4. หจก.พิษณุโลก เทคโนโลยี
9. บจก.ที.เอ็ม.เค. ฐานมั่นคง กรุ[ป
เสนอราคา 14,388,290.- บาท
10. หจก.สุดคณา
11. หจก.ทรัพยเจริญศิลปX
12. หจก.กองมณีกอสราง
13. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
14. หจก.สยามทาพระกอสราง
15. บจก.เชียงแสง มอเตอรเซลส
16. หจก.จิรังกรณกอสราง
17. หจก.สิณารัตนกอสราง
18. หจก.พิษณุโลก เทคโนโลยี
19. หจก พีเอส ซีวิล แอนด คอนสตรั๊คชั่น
20. บจก.จรรโลง (1991)
21. หจก.กังวาลชัยวิศวกรรม
22. นายชาติชาย สรรพศรี

31 ประกวดราคาจางเหมากอสราง
9,870,000.อาคารพักอาศัย ๒ ชั้น จํานวน ๑๐ ยูนิต
พรอมเฟอรนิเจอร สํานักงานนํารองสงขลา

9,552,600.-

e-bidding 1. หจก.กฤตชัย กอสรางและบัญชี
2. บจก.ประยูรชัย (1984)
3. บจก.สยาม ท็อปแลนด

1. บจก.ศูนยรับออกแบบและกอสราง
อนันตากรุ[ป
เสนอราคา 9,175,000.- บาท

1. บจก.ศูนยรับออกแบบและกอสรางถูกตองครบถวน 79/2559/สกม.
อนันตากรุ[ป
และเป]นผูมีสิทธิ 31 มี.ค. 2559
วงเงิน ๙,๑๖๕,๐๐๐.- บาท
เสนอราคารายเดียว

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

4. บจก.โปรเจ็กท อินเตอรเทค
2. หจก.เอ็น.เค.บิลดิ้งคอนสตรัคชั่น
5. บจก.ฟอร คอน
3. หจก.เค.เอ็ม.เอส เรียลเอสเตท
6. บจก.ราชพฤกษ ดีไซน
7. หจก.สุดคณา
8. หจก.ทรัพยเจริญศิลปX
9. หจก.กองมณีกอสราง
10. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
11. บจก.ปGญญาเอกนครสวรรค
12. หจก.สิณารัตนกอสราง
13. หจก.กังวาลชัยวิศวกรรม
14. หจก.เอ็น.เค.บิลดิ้งคอนสตรัคชั่น
15. หจก. พี.พี.เอ็น ดีไซน แอนด เฮาส
16. หจก.เค.เอ็ม.เอส เรียลเอสเตท
17. หจก.สิงหา20
18. หจก.ชายคลองวัสดุกอสราง
19. หจก.ชัยเชษฐวิศวกรรมการโยธา
20. บจก.ศูนยรับออกแบบและกอสรางอนันตากรุ[ป
32 ประกวดราคาจางเหมาพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมเจาทา

5,500,000.-

5,500,000.-

e-bidding 1. บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด) 1. บจก.คิวบ ซอฟทเทค
2. บจก.บิซโพเทนเชียล
เสนอราคา 4,949,000.- บาท
3. บจก.แม็กซิมั่ม เด็บ
4. บจก.อินเตอรเน็ต แอนด โมบาย 2. บจก.อินเตอรเน็ต แอนด โมบาย

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ไมผานการพิจารณา

1. บจก.คิวบ ซอฟทเทค
วงเงิน ๔,๙๔๙,๐๐๐.- บาท

ถูกตองครบถวน 80/2559/สกม.
และเป]นผูมีสิทธิ 31 มี.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33 ประกวดราคาจางเหมาขุดลอกรองน้ํา
ายในประเทศที่แมน้ํายม อําเภอเมือง,
อําเภอศรีสําโรง และอําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

28,800,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

5. บจก.โอทรี
6. บจก.บางกอก เว็บ โซลูชั่น
7. บจก.คิวบ ซอฟทเทค
8. บจก.รามอินทราซอฟต
9. บจก.ไทย อิเมจิเนชั่น เทคโนโลยี
10. บจก.ไดเวอรซิชั่น
11. บมจ.โอเพน เทคโนโลยี่
12. บจก.เทรคอน (เว็บไซด)
13. บจก.อาตาป|
14. บจก.กอนเกา
15. บจก.เน็กซอินโนเวชั่น ซอฟตแวร
แอนดโปรแกรมมิ่ง
16. หจก.ชาภัทร
17. หจก.ไชยเศวต
18. หจก.บานกรวดการโยธา
19. หจก.อีฟกะไอซ
20. หจก.สินทวีสกลนคร
21. หจก.สิณารัตนกอสราง
32,813,000.- e-bidding 1. หจก.ป.พูนสิน
2. หจก.เพชรรุงโรจนโยธาการ
3. หจก.รัชชานนทรุงเรือง
4. บจก.จตุรมาศ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

3. บจก.รามอินทราซอฟต

1. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 21,985,000.- บาท
2. บจก.กิจการรวมคาลานนา
เสนอราคา 16,670,000.- บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ไมผานการพิจารณา

1. บจก.กิจการรวมคาลานนา
วงเงิน 16,670,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด 78/2559/สกม.
30 มี.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

5. บจก.ประยูรชัย (1984)
3. หจก.สามเพชร
6. บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด
เสนอราคา 30,000,000.- บาท
คอนสตรัคชั่น
4. หจก.ลานหอยหินออน
7. บจก.ส.บรรทัดไทย
เสนอราคา 21,600,000.- บาท
8. บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท
5. หจก.พิษณุโลกวิวัฒนพัฒนา
9. บจก.ทรัพยอมรินทรการโยธา
เสนอราคา 27,005,828.80.- บาท
10. บจก.บงกชมณี
11. บจก.ไทยคอนสตรัคชั่น แอนด
เดร็จจิ้ง
12. หจก.พรหมจันทร
13. บจก.เอ็น.ดี.อินเตอร
14. หจก.5 ธ. ทางพระ
15. หจก.กองมณีกอสราง
16. บจก.ฤดีประยงค
17. หจก.ชาภัทร
18. หจก.บานกรวดการโยธา
19. หจก.อีฟกะไอซ
20. หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ
21. หจก.เกศรินทรคาไมและวัสดุกอสราง
22. หจก.สุขสมบัติขอนแกน
23. บจก.ธิรดากอสราง
24. หจก.บุญกวางพาณิชย

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

25. บจก.กิจการรวมคาลานนา
26. หจก.อิฉิโร การโยธา
27. หจก.แพรสถาพร(1981)
28. หจก.สามเพชร
29. หจก.อ.อุดมการเกษตรพัฒนา
30. หจก.บี.ดับบลิว.บี
31. หจก.รุงสวรรคกอสราง
32. บจก.ปGญญาเอกนครสวรรค
33. หจก.สิณารัตนกอสราง
34. หจก.เล็กเจริญกอสราง
35. หจก.ส.ศิริพงษ
36. หจก.ตากเมืองทอง
37. หจก.ศรีสําโรงขนสง
38. หจก.ลานหอยขนสง
39. หจก.อุไรรับเหมากอสราง
40. หจก.ลานหอยหินออน
41. หจก.เทพมงคลสุโขทัย 2531
42. หจก.พิษณุโลกวิวัฒนพัฒนา
43. หจก.กิจอนันตตะพานหิน
44. หจก.จูพัฒนกุล
45. หจก.วัชรขจร
46. บจก.ศิลาชางเผือกคาวัสดุกอสราง (2535)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป,งบประมาณ 2559 กรมเจาท2า
เดือน มีนาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

47. หจก.โรงปูนเขตรุงเรือง
48. หจก.โชคประภัสสรกอสราง
49. หจก.กิจสมชัย
50. หจก.คุณปลื้ม การโยธา
51. บจก.เอ็ม เอส 101
52. รานอัษฏางคคอนกรีต

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

