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ลําดับ งานจัดซื้อ-จัดจาง วิธีซื้อ-จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

๑ จางเหมาติดตั้งระบบไฟฟา ภายในหองทํางานฝายบริหารงานทั่วไป 69,550    - ตกลงราคา บจก.เอ็นพีเอส สตีลแอนดเอ็นจิเนียริ่ง บจก.เอ็นพีเอส สตีลแอนดเอ็นจิเนียริ่ง เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

จํานวน 1 งาน ราคา ต่ําสุด

๒ จางเหมาเปลี่ยนอะไหลประตูหองเรียนอาคารอําพล,ชางกล 22,400    - ตกลงราคา รานกระจกวิฑูรย รานกระจกวิฑูรย เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

และคสล สูง 6 ชั้น ราคา ต่ําสุด

๓ จางติดตั้งผามานปรับแสงหองสมุด อาคารเดินเรือ 51,039    - ตกลงราคา รานมานมูลี่ รานมานมูลี่ เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

4 จางเหมาบํารุงรักษาลิฟทอาคารเรียน คสล.สูง 6 ชั้น งวดที่ 1 4,708  - ตกลงราคา บจก.ธิสเซนครุปป เอลลิเวเตอร- บจก.ธิสเซนครุปป เอลลิเวเตอร- เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ประจําเดือน ต.ค 57 และงวดที่ 2 ประจําเดือน พ.ย 57 4,708  - (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) ราคา ต่ําสุด

5 จางเหมาซอมทําระบบโทรศัพทภายใน จํานวน 1 งาน 28,783  - ตกลงราคา บจก.โฟนิค (ประเทศไทย) บจก.โฟนิค (ประเทศไทย) เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

6 จางเหมาบํารุงรักษาลิฟท อาคารเครื่องมือฝกจําลองจํานวน 1 งาน 5,296     ๕๐ ตกลงราคา บจก.ไพโอเนียรลิฟท แอนด เครน บจก.ไพโอเนียรลิฟท แอนด เครน เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

งวดที่ 4 (เดือนต.ค 57 - ธ.ค 57) ราคา ต่ําสุด

                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕8

หนวยงาน :  กรมเจาทา ศูนยฝกพาณิชยนาวี  ประเภท: คาจางเหมาบริการ   เปนเงินรวมท้ังสิ้น 186,484.50 บาท

วงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อ-จัดจาง วิธีซื้อ-จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่หอ เคียวเซรา 31,030    - ตกลงราคา บจก.เคียวเซรา ด็อคคิวเมนท โซลูชั่น บจก.เคียวเซรา ด็อคคิวเมนท โซลูชั่น เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

รุน TASKALFA 2200 ราคา ต่ําสุด

๒ จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟา จํานวน 2 รายการ 10,737   45 ตกลงราคา รานรินทรทองการชาง รานรินทรทองการชาง เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

3 จัดซื้อตูทําน้ําเย็น จํานวน 1 ตู 3,210      - ตกลงราคา หจก.ปากน้ําเฟอรนิเจอร หจก.ปากน้ําเฟอรนิเจอร เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕8

หนวยงาน : กรมเจาทา ศูนยฝกพาณิชยนาวี  ประเภท: คาครุภัณฑ   เปนเงินรวมท้ังสิ้น 44,977.45  บาท

วงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อ-จัดจาง วิธีซื้อ-จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จางทําแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษา 84,000    - ตกลงราคา รานดีสุวรรณ ซัพพลาย เซอรวิส รานดีสุวรรณ ซัพพลาย เซอรวิส เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

๒ จัดซื้อวัสดุสําหรับซอมทํา จํานวน 31 รายการ 79,530   ๙๖ ตกลงราคา หจก.ทริปเปลริช 1956 หจก.ทริปเปลริช 1956 เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

3 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน พ.ย 57 29,885 ๑๖ ตกลงราคา บจก.สมุทรปโตรเลียมไทย บจก.สมุทรปโตรเลียมไทย เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

4 จางเปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 อัน 44,940  - ตกลงราคา บจก.เพซ ดีไซน เอ็นจิเนียริ่ง บจก.เพซ ดีไซน เอ็นจิเนียริ่ง เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

5 จางเหมาติดตั้งขาเครื่องฉายภาพชนิดแขวนในหองประชุมพรอมอุปกรณ 46,973  - ตกลงราคา บจก.โอเรียลทัล เวิลด บจก.โอเรียลทัล เวิลด เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

จํานวน 2 หอง ราคา ต่ําสุด

๖ จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 23 รายการ 71,976   ๗๖ ตกลงราคา หสม.ชัยมงคลพาณิชย หสม.ชัยมงคลพาณิชย เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

๗ จัดซื้อธงตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 3 รายการ 6,775      - ตกลงราคา รานริสาภัณฑ รานริสาภัณฑ เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

๘ จัดซื้อน้ํามันเบนซิน 95 จํานวน 80 ลิตร 3,024     ๘๐ ตกลงราคา บจก.ภัทรวดีปโตรเลียม บจก.ภัทรวดีปโตรเลียม เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

9 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรฯ จํานวน 14 รายการ 34,122 ๓๐ ตกลงราคา บจก.ไซแอนติฟค โปรโมชั่น บจก.ไซแอนติฟค โปรโมชั่น เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕8

วงเงินงบประมาณ

หนวยงาน : กรมเจาทา ศูนยฝกพาณิชยนาวี     ประเภท: คาวัสดุ    เปนเงินรวมท้ังสิ้น 874,451.73 บาท.



4/4                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕8

หนวยงาน : กรมเจาทา ศูนยฝกพาณิชยนาวี     ประเภท: คาวัสดุ    เปนเงินรวมท้ังสิ้น 874,451.73 บาท.
10 จางทําตําราหลักสูตรความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบ 70,000  - ตกลงราคา รานดีสุวรรณ ซัพพลาย เซอรวิส รานดีสุวรรณ ซัพพลาย เซอรวิส เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ตอสังคม จํานวน 500 เลม ราคา ต่ําสุด

11 จางทําตําราหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน จํานวน 500 เลม 90,000  - ตกลงราคา รานดีสุวรรณ ซัพพลาย เซอรวิส รานดีสุวรรณ ซัพพลาย เซอรวิส เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

12 จางทําตําราหลักสูตรการดํารงชีพในทะเล จํานวน 500 เลม 50,000  - ตกลงราคา รานดีสุวรรณ ซัพพลาย เซอรวิส รานดีสุวรรณ ซัพพลาย เซอรวิส เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

13 จัดซื้อยาและเวชภัณฑการแพทย จํานวน 40 รายการ 55,895 ๒๐ กรณีพิเศษ องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ 31,693 ๔๐ ตกลงราคา หจก.ทีพีพี พริ้นติ้ง หจก.ทีพีพี พริ้นติ้ง เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

15 จางเหมาติดตั้งกระดานไวทบอรด จํานวน 1 งาน 61,418  - ตกลงราคาบจก.วูด-ไลน แอนด ฟวเจอร เทคโนโลยีบจก.วูด-ไลน แอนด ฟวเจอร เทคโนโลยี เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

16 จัดซื้อกระดาษกาวผาขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 5 รายการ 46,224  - ตกลงราคา หสม.ชัยมงคลพาณิชย หสม.ชัยมงคลพาณิชย เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

17 จัดซื้อคลอรีน จํานวน 7 ถัง 26,215    - ตกลงราคา หจก.ทูลลิ่ง พูล แอนด เคมีภัณฑ หจก.ทูลลิ่ง พูล แอนด เคมีภัณฑ เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ 41,778 ๑๕ ตกลงราคา หสม.ชัยมงคลพาณิชย หสม.ชัยมงคลพาณิชย เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด


