แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
กรมเจาทา
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

251,236.00 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
251,236.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/96
23/5/2559

764,729.00 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
764,729.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/97
23/5/2559

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

ซื้อน้ํามันเบนซิน ULG with Add.
จํานวน 8,000 ลิตร โดยวิธีกรณีพิเศษ

251,236.00

2

ซื้อน้ํามันเตา (Heavy fuel oil) เกรด
FO2 (2%S) จํานวน 7,000 ลิตร

764,729.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
251,236.00 บาท
764,729.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

แบบ สขร.1

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1 ซื้อน้ํามันหลอลื่นดีเซล , น้ํายา
ลางหมอน้ํา และน้ํายาหลอเย็น
จํานวน 4 รายการ
2 ซื้อเครื่องวัดระยะดวยระบบ
เลเซอร BOSCH รุน GLM80
จํานวน 5 เครื่อง
3 ซื้อรถจักรยานยนต ขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
140 ซีซี จํานวน 1 คัน
4 ซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 2 บาน
เลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู
5 ซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค จํานวน 150
6 เครื
ซื้อตู่อเงก็บเอกสารแบบ 2 บาน
ประตู จํานวน 5 ตู
7 ซื้อน้ําดื่มตราสยาม ขนาด 18.9
ลิตร จํานวน 200 ถัง
8 ซื้อดรัม ลูกกลิ้งสรางภาพ ยี่หอ
Fuji Xerox
9 ซื้อหมึกพิมพเอกสาร จํานวน 41
รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
กรมเจาทา
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

120,600.00

120,600.00 ตกลงราคา บจก.แพมมเอ็นจิเนียริ่ง 120,600.00 บาท บจก.แพมมเอ็นจิเนียริ่ง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.บุญสนอง 124,950.00 บาท

35,003.25

75,000.00

11,342.00
105,000.00

35,003.25 ตกลงราคา บจก.ยูโรปา ฮารดแวร กรุป 35,003.25

บาท นครเกษม 36,915.00 บาท
บจก.มิตรอภัย 37,236.00 บาท
75,000.00 ตกลงราคา บจก.เวิลดสปด เซลส แอนด เซอรวิส
75,000.00 บาท

11,342.00 ตกลงราคา บจก.ไทยพัฒนาครุภัณฑ 11,342.00 บาท
105,000.00 ตกลงราคา บจก.อารันกอ 105,000.00 บาท

21,132.50

21,132.50 ตกลงราคา บจก.ไทยพัฒนาครุภัณฑ 21,132.50 บาท

11,000.00

11,000.00 ตกลงราคา บริษัท ทีทีซี น้ําดื่มสยาม จํากัด

11,000.00 บาท

17,120.00
298,669.10

17,120.00 ตกลงราคา บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 17,120.00 บาท
298,669.10 ตกลงราคา บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

298,669.10 บาท
บจก.ปุณณ อินเตอรเนชั่นแนล
308,020.90 บาท
บจก. A.T.P. MARKETING 315,564.40
บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสังเขป
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/73
30/3/2559

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/74
5/4/2559

120,600.00 บาท

บจก.ยูโรปา ฮารดแวร กรุป
35,003.25 บาท
บจก. เวิลดสปด เซลส แอนด
เซอรวิส 75,000.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/85
25/4/2559

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/86
บจก.ไทยพัฒนาครุภัณฑ
26/4/2559
11,342.00 บาท
บจก.อารันกอ 105,000.00 บาท มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/87
27/4/2559

บจก.ไทยพัฒนาครุภัณฑ
21,132.50 บาท
บจก. ทีทีซี น้ําดื่มสยาม
11,000.00 บาท
บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย)
17,120.00 บาท
บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
298,669.10 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/89
28/4/2559
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/90
3/5/2559
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/91
10/5/2559
เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/92
12/5/2559

แบบ สขร.1

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

10 ซื้อหมึกพิมพเอกสาร จํานวน
4 รายการ
11 ซื้อยางรถยนต ขนาด
215-60-16 จํานวน 4 เสน
12 ซื้อแผนที่เดินเรือ จํานวน 80
ระวาง
13 ซื้อกระเปาเอกสาร สําหรับจัด
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ
กองวิศวกรรม ประจําป 2559
14 ซื้อปากกา สําหรับจัดอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการของกอง
วิศวกรรม ประจําป 2559
15 ซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบใหแก
หัวหนาคณะชาวตางชาติในการ
ประชุมคณะทํางานรวมสําหรับ
การดําเนินงานเบื้องตนโครงการ
ปรับปรุงรองน้ําการเดินเรือใน
แมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง ครั้งที่ 2
จํานวน 8 ชิ้น
16 ซื้อพวงมาลัยขอพระกร
จํานวน 1 พวง
17 ซื้อธงชาติไทย ขนาด 2 x 3 เมตร

วงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
กรมเจาทา
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

19,688.00

19,688.00 ตกลงราคา บจก.ริโก (ประเทศไทย) 19,688.00 บาท

17,600.00

17,600.00 ตกลงราคา หจก.ดํารงการยาง 17,600.00 บาท

32,000.00
24,000.00

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสังเขป
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/93
บจก.ริโก (ประเทศไทย)
12/5/2559
19,688.00 บาท
หจก.ดํารงการยาง 17,600.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/94

บจก.บางกอกยางยนต 18,400 บาท
32,000.00 ตกลงราคา กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ 32,000.00 บาทกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ
32,000.00 บาท
24,000.00 ตกลงราคา คณะบุคคล พี.เอ็ม.เทรดดิ้ง 24,000.00 บาท คณะบุคคล พี.เอ็ม.เทรดดิ้ง
24,000.00 บาท
ราน เอส.ที.ดี. เทรดดิ้ง
1,887.48 บาท

12/5/2559

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/95
16/5/2559
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/99
31/5/2559

1,887.48

1,887.48 ตกลงราคา ราน เอส.ที.ดี. เทรดดิ้ง 1,887.48 บาท

2,520.00

2,520.00 ตกลงราคา บริษัท นารายณภัณฑ จํากัด 2,520.00 บาท บริษัท นารายณภัณฑ จํากัด

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2559/2
22/4/2559

1,500.00

1,500.00 ตกลงราคา นางปาริชาติ จุยประเสริฐ 1,500.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2559/2
3/5/2559

1,284.00

1,284.00 ตกลงราคา รานบวรไตรรงค 1,284.00 บาท

2,520.00 บาท

นางปาริชาติ จุยประเสริฐ
1,500.00 บาท
รานบวรไตรรงค 1,284.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/100
31/5/2559

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2559/10
12/5/2559

แบบ สขร.1

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

18 กาวแทงตราชาง สติ๊กโก ขนาด
40 กรัม จํานวน 3 โหล

2,195.64

19 ซื้ออุปกรณบันทึกขอมูล (FLASH
DRIVE) และ แผน DVD พรอม
ซอง

2,905.05

20 ซื้อปากกา Stylus Tablet ยี่หอ
SUMSUNG GALAXY NOTE
PRO รุน SM-P901 จํานวน 1
ดาม

794.90

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
กรมเจาทา
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,195.64 ตกลงราคา บจก.อีซี่ ออฟฟศ แอนด โปรดักส

บจก.อีซี่ ออฟฟศ แอนด โปรดักส
2,195.64 บาท

2,905.05 ตกลงราคา บจก.อีซี่ ออฟฟศ แอนด โปรดักส

บจก.อีซี่ ออฟฟศ แอนด โปรดักส
2,905.05 บาท

2,195.64 บาท
บจก.เอสพีพี ครีเอท แอนด พรินติง
2,214.90 บาท

2,905.05 บาท
บจก.เอสพีพี ครีเอท แอนด พรินติง
3,143.13 บาท
794.90 ตกลงราคา บจก.เอสวาย ไทย (สาชาสีลม) 794.90 บาท บจก.เอสวาย ไทย (สาชาสีลม)
794.90 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสังเขป
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2559/3
16/5/2559

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2559/5
17/5/2559

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2559/11
18/5/2559

แบบ สขร.1

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จางเหมาซอมทําระบบปรับอากาศของอาคาร 1
ภายในกรมเจาทา
จางเหมาตรวจเช็คระยะ 125,000 กม.พรอม
เปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น และเปลี่ยนอะไหล
ตางๆใหกับรถยนตโตโยตา คอมมิวเตอร
หมายเลขทะเบียน ฮท-2341
จางเหมาตรวจเช็คระยะ 110,000 กม. และ
บํารุงรักษารถยนตโตโยตา ฟอรจูนเนอร
หมายเลขทะเบียน ฌส-1192
จางเหมาซอมทําเครื่องปรับอากาศภายในกรม
เจาทา
จางเหมาซอมทําเครื่องจัดเก็บเอกสาร
อิเลคทรอนิกส ยี่หอ CANNON รุน DR-6030C
จางเหมาตรวจเช็คระยะ 90,000 กม. และ
บํารุงรักษารถยนตอีซูซุ แอคเวนเจอร หมายเลข
ทะเบียน ชล-1436
จางซอมเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก Aficio รุน
MP3391

2

3
4
5
6
7

วงเงิน
งบประมาณ
88,450.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
กรมเจาทา
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

88,450.00 ตกลงราคา การไฟฟานครหลวง

บจก.เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล
สาขาเซียงกง 6,997.27 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/73
22/4/2559

การไฟฟานครหลวง
275,500.00 บาท
บจก.คอนเซ็ปท โซลูชั่น
5,885.00 บาท
บริษัท อีซูซุเมโทร จํากัด
13,211.29 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/74
25/4/2559

18,914.39 ตกลงราคา บจ.ริโก (ประเทศไทย)

บจ.ริโก (ประเทศไทย)
18,914.39 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/77
10/5/2559

33,660.06 ตกลงราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน 33,660.06 บาท

6,997.27

6,997.27 ตกลงราคา บจก.เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล

สาขาเซียงกง 6,997.27 บาท

13,211.29

18,914.39

275,500.00 ตกลงราคา การไฟฟานครหลวง

275,500.00 บาท
5,885.00 ตกลงราคา บจก.คอนเซ็ปท โซลูชั่น
5,885.00 บาท
13,211.29 ตกลงราคา บริษัท อีซูซุเมโทร จํากัด
13,211.29 บาท
18,914.39 บาท

8

จางเหมาจัดพิมพแบบ ก.45 สมุดปูมเรือ จํานวน
200 เลม

33,660.06

9

จางเหมาซอมแซมหองน้ําของสํานักความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา ชั้น 1 อาคาร 3

46,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/69
5/4/2559

8,639.98

5,885.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

การไฟฟานครหลวง
88,450.00 บาท
บจก.เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล
สาขาเซียงกง 8,639.98 บาท

88,450.00 บาท
8,639.98 ตกลงราคา บจก.เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล
สาขาเซียงกง 8,639.98 บาท

275,500.00

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

บางปะอิน 33,660.06 บาท
หจก. ส.มงคลการพิมพ
34,026.00 บาท
46,000.00 ตกลงราคา นายศรัณย ใหมคํา
46,000 บาท

นายศรัณย ใหมคํา
46,000 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/72
19/4/2559

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/75
27/4/2559
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/76
28/4/2559

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/78
16/5/2559

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/79
16/5/2559

แบบ สขร.1

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

10 จางเหมารถสไลดเพื่อขนยายรถตูนิสสัน ทะเบียน
นค 6475 เชียงใหม จากสํานักพัฒนาและ
บํารุงรักษาทางน้ํา (สบ.7) จังหวัดเชียงใหม มา
สงมอบที่กรมเจาทา

15,000.00

11 จางเหมาจัดพิมพแบบ ก.5 คํารองทั่วไป จํานวน
1,000 เลม

51,360.00

12 จางเหมาจัดพิมพิ์แบบ บ.20 คํารองและรายการ
แกกรรมสิทธิ์ จํานวน 100 เลม

7,490.00

13 จางเหมาซอมเครื่องโทรสารระบบเลเซอร ยี่หอ
PANASONIC รุน KX-MB2030CX
14 จางเหมาจัดทําปายไวนิล ในบันทึกขอตกลงวา
ดวยการขอใชประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบ
คอมพิวเตอรโดยวิธีบริการขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส (COUNTER SERVICE) และ
บันทึกขอตกลงวาดวยการขอใชโปรแกรมสําหรับ
อานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน
15 จางเหมาเจาหนาที่รายเดือนจัดทําโครงการใน
การดําเนินการเพื่อการแกไขปญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ปฏิบัติงานที่กองมาตรฐาน
คนประจําเรือ จํานวน 1 อัตรา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
กรมเจาทา
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

15,000.00 ตกลงราคา บจก.อีซี่สสไลด แอนด ทรานสปอรต บจก.อีซี่สสไลด แอนด ทรานสปอรต

เสนอราคาต่ําสุด

51,360.00 ตกลงราคา บจก.พีคอค ฟอรมส แอนด เปเปอร

บจก.พีคอค ฟอรมส แอนด เปเปอร
51,360.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/81
25/5/2559

7,490.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ 7,490.00

รานโสภณการพิมพ 7,490.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/82
27/5/2559

ใบสั่งจางเลขที่ 5/2559/6
22/4/2559

15,000 บาท
อูนาเจริญยนต 20,000 บาท
อูสัญเซอรวิส 20,000 บาท

51,360.00 บาท
รานโสภณการพิมพ
64,200.00 บาท

บาทรานวัฒนกิจการพิมพ
8,025.00 บาท

15,000 บาท

ตกลงราคา บจ.เอ็กเปอรท โซลูชั่น แอนด
เซอรวิส4,815.00 บาท
1,310.75 ตกลงราคา หจก.เอเอ็นที คอรปอเรชั่น
1,310.75 บาท

บจ.เอ็กเปอรท โซลูชั่น แอนด
เซอรวิส4,815.00 บาท
หจก.เอเอ็นที คอรปอเรชั่น
1,310.75 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นางสาวพรทิพย คงกิจไพศาล
15,000 บาท

นางสาวพรทิพย คงกิจไพศาล
15,000 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

4,815.00
1,310.75

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

4,815.00

ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/80
17/5/2559

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 16/2559/98
22/4/2559

ใบสั่งจางเลขที่ 5/2559/7
29/4/2559

แบบ สขร.1

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
กรมเจาทา
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

16 จางเหมาเจาหนาที่รายเดือนจัดทําโครงการใน
การดําเนินการเพื่อการแกไขปญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ปฏิบัติงานที่กองมาตรฐาน
คนประจําเรือ จํานวน 1 อัตรา
17 จางเหมาเจาหนาที่รายเดือนจัดทําโครงการใน
การดําเนินการเพื่อการแกไขปญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ปฏิบัติงานที่สํานักมาตรฐาน
ทะเบียนเรือ จํานวน 2 อัตรา
18 จางเหมาตรวจเช็คระยะ 140,000 กม. และ
บํารุงรักษารถยนตนิสสัน เออรแวน หมายเลข
ทะเบียน ฮก - 165
19 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

3,442.19

3,442.19

28,800.00

28,800.00 ตกลงราคา นางสาวผกา บุญลอม

20 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

28,800.00

28,800.00 ตกลงราคา นายพเยาว ระบือนาม

21 จางเหมาเขาเลมปกผาไหมแทสีมวง ดานในใส
แผนซีดี หนาปกติดตราโลหะชุบทองลงสี
จํานวน 2 ปก
22 จางเหมาจัดพิมพแบบแนบทายกฎขอบังคับ
สําหรับการตรวจเรือ กําหนดตําแหนงผูทําการใน
เรือที่ตองมีประกาศนียบัตรสําหรับเรือกลเดิน
ทะเลระหวางประเทศ และเรือกลเดินทะเลใกล
ฝง พ.ศ.2559 จํานวน 1,200 ชุด
23 จางเหมาทําตรายาง จํานวน 11 อัน

8,000.00

8,000.00

ตกลงราคา หจก.ภัทรการพิมพ 8,000.00 บาท หจก.ภัทรการพิมพ 8,000.00 บาท มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 17/2559/1

2,568.00

2,568.00

ตกลงราคา สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและ
สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา 2,568.00 บาท ราชกิจจานุเบกษา 2,568.00 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 2/2559/6
10/5/2559

823.90

823.90

ตกลงราคา หจก.ศรีบุญตรายาง 823.90 บาท หจก.ศรีบุญตรายาง 823.90 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 8/2559/6
11/5/2559

15,000.00

15,000.00 ตกลงราคา นายไพฑูรย ตรีตรง

นายไพฑูรย ตรีตรง
15,000 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

15,000.00 ตกลงราคา นางสาวจุฬารัตน ภัทรนวกาญจน

นางสาวจุฬารัตน ภัทรนวกาญจน
15,000 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 3/2559/9
29/4/2559

บจก.สยามนิสสันเซลล
3,442.19 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 4/2559/9
2/5/2559

นางสาวผกา บุญลอม
28,800 บาท
นายพเยาว ระบือนาม
28,800 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 2/2559/4
4/5/2559

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใบสั่งจางเลขที่ 2/2559/5
4/5/2559

15,000 บาท

15,000.00

15,000 บาท

ตกลงราคา บจก.สยามนิสสันเซลล
3,442.19 บาท
28,800 บาท
28,800 บาท

ใบสั่งจางเลขที่ 3/2559/8
29/4/2559

3/5/2559

แบบ สขร.1

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
กรมเจาทา
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

24 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 1 อัตรา

27,300.00

27,300.00 ตกลงราคา นางสาวอัญชลี จุยฤทธิ์

25 จางเหมาเจาหนาที่รายเดือนจัดทําโครงการใน
การดําเนินการเพื่อการแกไขปญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ปฏิบัติงานที่สํานักความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา จํานวน 2 อัตรา

15,000.00

27,300 บาท
15,000.00 ตกลงราคา นายพัทธพล กอเกิด
15,000 บาท

26 จางเหมาเจาหนาที่รายเดือนจัดทําโครงการใน
การดําเนินการเพื่อการแกไขปญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ปฏิบัติงานที่สํานักความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา จํานวน 2 อัตรา

15,000.00

15,000.00 ตกลงราคา นางสาวอิศราภรณ ลาพิงค

15,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

นางสาวอัญชลี จุยฤทธิ์
27,300 บาท
นายพัทธพล กอเกิด
15,000 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 4/2559/10
16/5/2559

นางสาวอิศราภรณ ลาพิงค
15,000 บาท

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/36
17/5/2559

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 6/2559/35
17/5/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…พฤษภาคม 2559....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือยนต
ตรวจการณเจาทา ๒๑๓ จํานวน
๖๓ รายการ

2

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

3,657,300.-

1,437,000.-

ประกวดราคาจางเหมาเผยแพรขอมูล
3,626,900.เกี่ยวกับภารกิจกรมเจาทา ทางสื่อโทรทัศน
และวิทยุ

2,305,000.-

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ซื้อหรือจาง
e-bidding 1. บจก.หะรินพาณิชย
เสนอราคา 980,000.- บาท
2. บจก.อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย
เสนอราคา 1,381,584.- บาท
3. บจก.อูปราการกลการ
เสนอราคา 1,267,832.30.- บาท
4. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
เสนอราคา 1,178,340.- บาท
5. บจก.บี เอส พี รีเรชั่นชิป

1. บจก.หะรินพาณิชย
วงเงิน 980,000.- บาท

e-bidding 1. บจก.โอเค แมส
เสนอราคา 2,257,000.- บาท

1. บจก.โอเค แมส
วงเงิน ๒,๒๕๗,๐๐๐.- บาท

2. บจก.ดิสกูด

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
27/2559/พย.
29 เม.ย. 2559

ไมผานการพิจารณา
ถูกตองครบถวน 90/2559/สกม.
และเปนผูมีสิทธิ 13 พ.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผานการพิจารณา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…พฤษภาคม 2559....
หนวยงาน....กรมเจาทา....
วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

สอบราคาจางเหมาพิมพแบบพิมพ บ.๙๕
ใบอนุญาตใชเรือ จํานวน ๑๕,๐๐๐ เลม

750,000.-

สอบราคาจางเหมาพิมพแบบพิมพ บ.๕๓
ใบทะเบียนเรือไทย จํานวน ๑๕,๐๐๐ เลม

885,000.-

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1

2

แบบ สขร.1

วิธีซื้อหรือ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
จาง
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

750,000.-

สอบราคา 1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง
เสนอราคา 750,000.- บาท

1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง
วงเงิน 750,000.- บาท

ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

885,000.-

สอบราคา 1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง
เสนอราคา 885,000.- บาท

1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง
วงเงิน 885,000.- บาท

ถูกตองครบถวน
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
29/2559/พย.
4 พ.ค. 2559

28/2559/พย.
4 พ.ค. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ปงบประมาณ 2559 กรมเจาทา
เดือน พฤษภาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1 ประกวดราคาจางเหมาซอมทําเรือยนต
ตรวจการณเจาทา ๒๑๓ จํานวน
๖๓ รายการ

2

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

3,657,300.-

1,437,000.-

ประกวดราคาจางเหมาเผยแพรขอมูล
3,626,900.เกี่ยวกับภารกิจกรมเจาทา ทางสื่อโทรทัศน
และวิทยุ

2,305,000.-

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

e-bidding 1. หจก.อูตอเรือสายชล
1. บจก.หะรินพาณิชย
2. บจก.หะรินพาณิชย
เสนอราคา 980,000.- บาท
3. บจก.กัปตัน
2. บจก.อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย
4. บจก.อิตัลไทย มารีน
เสนอราคา 1,381,584.- บาท
5. บจก.มารซัน
3. บจก.อูปราการกลการ
6. บจก.เอ.แอนด มารีน(ไทย)
เสนอราคา 1,267,832.30.- บาท
7. บจก.อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย
4. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี
8. บจก.บี เอส พี รีเรชั่นชิป
เสนอราคา 1,178,340.- บาท
9. บจก.อูปราการกลการ
5. บจก.บี เอส พี รีเรชั่นชิป
10. หจก.วีณาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส
11. หจก.สิณารัตนกอสราง
12. บจก.อูเรือสุราษฎรธานี

1. บจก.หะรินพาณิชย
วงเงิน 980,000.- บาท

e-bidding 1. หจก.อูตอเรือสายชล
2. หจก.นามนตเกาเกา
3. บจก.โนวาอินเตอร แอ็ด
4. บจก.ไนซไฟนเวิรค
5. บจก.ยูนีค มีเดีย
6. บจก.ออนปา
7. บจก.เอ็นไอ.คอม
8. บจก.ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย

1. บจก.โอเค แมส
วงเงิน ๒,๒๕๗,๐๐๐.- บาท

1. บจก.โอเค แมส
เสนอราคา 2,257,000.- บาท

2. บจก.ดิสกูด

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

เสนอราคาต่ําสุด 27/2559/พย.
29 เม.ย. 2559

ไมผานการพิจารณา

ถูกตองครบถวน 90/2559/สกม.
และเปนผูมีสิทธิ 13 พ.ค. 2559
เสนอราคารายเดียว
ไมผานการพิจารณา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ปงบประมาณ 2559 กรมเจาทา
เดือน พฤษภาคม 2559

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

9. บจก.โอเค แมส
10. บจก.กูด เน็ตเวิรค
11. บจก.เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง
12. บจก.ดอกจาน มีเดีย
13. บจก.แครยู
14. บจก.แอนิเมเนีย
15. บจก.ไพรมไทม
16. บจก.เฮดแอนดฮารท ครีเอทีฟ
แอนดสตราทีจิคโซลูชั่น
17. บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
18. บจก.พี.อิมเมจ แกรนด ครีเอชั่น
19. บจก.ดิสกูด
20. บจก.พีเค ดีดีดี
21. บจก.ซน ซน
22. หจก.สิณารัตนกอสราง
23. หจก.พีเอส ซีวิล แอนด คอนสตรั๊คชั่น
24. บจก.ริชคลีนเนส

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…พฤษภาคม 2559....
วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อแบบ/รับแบบ

เลขที่และวันที่ของ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือ
ลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง 1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง ถูกตองครบถวน 29/2559/พย.
4 พ.ค. 2559
เสนอราคา 750,000.- บาท
วงเงิน 750,000.- บาท
และเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

1

สอบราคาจางเหมาพิมพแบบพิมพ 750,000.บ.๙๕ ใบอนุญาตใชเรือ
จํานวน ๑๕,๐๐๐ เลม

750,000.- สอบราคา 1. หสน. เจี้ยฮั้ว
2. หจก.อุดมศึกษา
3. บจก.รุงศิลปการพิมพ (1977)
4. บจก.วงศสวางพับลิชชิ่ง แอนด พริ้นติ้ง
5. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง
6. บจก.ออนปา
7. บจก.เอบิซ อินเตอรกรุป
8. บจก.ซัน อารเอฟไอดี

2

สอบราคาจางเหมาพิมพแบบพิมพ 885,000.บ.๕๓ ใบทะเบียนเรือไทย
จํานวน ๑๕,๐๐๐ เลม

885,000.- สอบราคา 1. หสน. เจี้ยฮั้ว
1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง 1. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง ถูกตองครบถวน 28/2559/พย.
4 พ.ค. 2559
2. หจก.อุดมศึกษา
เสนอราคา 885,000.- บาท
วงเงิน 885,000.- บาท
และเปนผูมีสิทธิ
3. บจก.รุงศิลปการพิมพ (1977)
เสนอราคารายเดียว
4. บจก.วงศสวางพับลิชชิ่ง แอนด พริ้นติ้ง
5. บจก.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง
6. บจก.ออนปา
7. บจก.เอบิซ อินเตอรกรุป
8. บจก.ซัน อารเอฟไอดี
9. บจก.ท็อปมัลติพริ้นทส

