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ลําดับ งานจัดซื้อ-จัดจาง วิธีซื้อ-จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
๑ เชาเครื่องถาย จํานวน 3 เครื่อง ประจําเดือน ธ.ค 57 8,100     - ตกลงราคา บจก.ดิทโต (ประเทศไทย) บจก.ดิทโต (ประเทศไทย) เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

๒ จางซอมทําระบบจายไฟเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 11,235   - ตกลงราคา บจก.ริโก (ประเทศไทย) บจก.ริโก (ประเทศไทย) เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

4 เครื่อง ราคา ต่ําสุด

๓ จางเหมาซอมทํารถยนต (บัส) จํานวน 2 คัน 80,817  ๑๐ ตกลงราคา บจก.เอ็นแอนเอ็นเซฟตี้เบลทเซอรวิส บจก.เอ็นแอนเอ็นเซฟตี้เบลทเซอรวิส เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

4 จางตออายุโปรแกรม Mail server จํานวน 1 งาน 26,252  ๔๕ ตกลงราคา บจก.นิปปอน ไซซิทส บจก.นิปปอน ไซซิทส เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

5 จางซอมทําเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 4,708  - ตกลงราคา บจก.สิทธิศักดิ์ แอรเซอรวิส บจก.สิทธิศักดิ์ แอรเซอรวิส เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

6 เชาเครื่องถาย จํานวน 3 เครื่อง ประจําเดือน ก.พ 58 8,100     - ตกลงราคา บจก.ดิทโต (ประเทศไทย) บจก.ดิทโต (ประเทศไทย) เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

7 จางเหมาลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จํานวน 98,119   - ตกลงราคา บจก.สิทธิศักดิ์ แอรเซอรวิส บจก.สิทธิศักดิ์ แอรเซอรวิส เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

 131 เครื่อง ราคา ต่ําสุด

                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕8

หนวยงาน :  กรมเจาทา ศูนยฝกพาณิชยนาวี  ประเภท: คาจางเหมาบริการ   เปนเงินรวมทั้งสิ้น 237,331.55  บาท.

วงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อ-จัดจาง วิธีซื้อ-จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1 จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล ยี่หอฟูจิซีร็อกซ 35,000   - ตกลงราคา หจก.สมารท โอเอ เซลส แอนด หจก.สมารท โอเอ เซลส แอนด เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

เซอรวิส เซอรวิส ราคา ต่ําสุด

                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕8

                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕8
หนวยงาน : กรมเจาทา ศูนยฝกพาณิชยนาวี  ประเภท: คาครุภัณฑ   เปนเงินรวมทั้งสิ้น 35,000   บาท

วงเงินงบประมาณ



3/4

ลําดับ งานจัดซื้อ-จัดจาง วิธีซื้อ-จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณสําหรับซอมบํารุง จํานวน 36 รายการ 74,406 73 ตกลงราคา หจก.ทริปเปลริช 1956 หจก.ทริปเปลริช 1956 เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

2 จัดซื้อ Magnetic contactor จํานวน 3 อัน 3,531     - ตกลงราคา รานเจริญแสง รานเจริญแสง เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

๓ จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน มกราคม 2558 27,949  ๓๙ ตกลงราคา บจก.สมุทรปโตรเลียมไทย บจก.สมุทรปโตรเลียมไทย เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

4 จางทําสําเนาเอกสารการเรียนการสอน จํานวน 55 รายการ 57,828   - ตกลงราคา รานดีสุวรรณ ซัพพลาย เซอรวิส รานดีสุวรรณ ซัพพลาย เซอรวิส เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

5 จางทําใบเสร็จรับเงินสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 10,432 ๕๐ ตกลงราคา บจก.บิซิเนส ซีทีเอส บจก.บิซิเนส ซีทีเอส เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

จํานวน 15,000 ชุด ราคา ต่ําสุด

6 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ จํานวน 32 รายการ 46,643 ๔๔ ตกลงราคา บจก.ที.พี.เอ็น เจเนอรัล ซัพพลาย บจก.ที.พี.เอ็น เจเนอรัล ซัพพลาย เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

๗ จางทําตรายาง จํานวน 4 รายการ 510        - ตกลงราคา รร.สินสมุทรพิมพดีดและ - รร.สินสมุทรพิมพดีดและ - เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร ราคา ต่ําสุด

๘ จัดซื้อหลอดประหยัดไฟ ขนาด 8 วัตต จํานวน 24 หลอด 2,311    ๒๐ ตกลงราคา บจก.วูด-ไลน แอนด ฟวเจอร - บจก.วูด-ไลน แอนด ฟวเจอรเทคโนโลยี เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

เทคโนโลยี ราคา ต่ําสุด

๙ จัดซื้อหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสาร จํานวน 2 กลอง 5,350     - ตกลงราคา บจก.โมโน ลักซ บจก.โมโน ลักซ เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕8

หนวยงาน : กรมเจาทา ศูนยฝกพาณิชยนาวี     ประเภท: คาวัสดุ    เปนเงินรวมทั้งสิ้น 245,376.06 บาท.

วงเงินงบประมาณ



4/4                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕8

หนวยงาน : กรมเจาทา ศูนยฝกพาณิชยนาวี     ประเภท: คาวัสดุ    เปนเงินรวมทั้งสิ้น 245,376.06 บาท.
10 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ 16,413 ๘๐ ตกลงราคา บจก.ประยงควัฒนา บจก.ประยงควัฒนา เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด


