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ลําดับ งานจัดซื้อ-จัดจาง วิธีซื้อ-จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
๑ จางซอมทําระบบเกียรรถยนต (ตู) ยี่หอ โตโยตา ทะเบียน ออ- 16,813     ๙๘ ตกลงราคา บจก.โตโยตา ซัมมิท บจก.โตโยตา ซัมมิท เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

๒ จางเหมาบํารุงรักษาลิฟท อาคารเรียน คสล.สูง 6 ชั้น จํานวน 1 9,416        - ตกลงราคา บจก.ธิสเซนครุปป เอลลิเวเตอร บจก.ธิสเซนครุปป เอลลิเวเตอร เนื่องจากเปนผูที่เสนอ
(งวดที่ 5 ประจําเดือน กพ.58 และงวดที่ 6 ประจําเดือน ม.ีค 58) (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) ราคา ต่ําสุด

๓ จางเหมากําจัดปลวก อาคารเดินเรือ จํานวน 1 งาน 6,840        - ตกลงราคา บจก.เพสทเทค แมเนจเมน บจก.เพสทเทค แมเนจเมน เนื่องจากเปนผูที่เสนอ
ราคา ต่ําสุด

4 เชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 3 เครื่อง ประจําเดือน เม.ย 58 8,100        - ตกลงราคา บจก.ดิทโต (ประเทศไทย) บจก.ดิทโต (ประเทศไทย) เนื่องจากเปนผูที่เสนอ
ราคา ต่ําสุด

5 จางซอมทําเครื่องฉายภาพ ยี่หอ Acer จํานวน 4 เครื่อง 7,907 ๓๐ ตกลงราคา บจก.เอเซอร คอมพิวเตอร บจก.เอเซอร คอมพิวเตอร เนื่องจากเปนผูที่เสนอ
ราคา ต่ําสุด

                              สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕8

หนวยงาน :  กรมเจาทา ศูนยฝกพาณิชยนาวี  ประเภท: คาจางเหมาบริการ   เปนเงินรวมท้ังสิ้น 49,077.28  บาท.

วงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อ-จัดจาง วิธีซื้อ-จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1 จัดซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณ เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ - ########  - ประกวดราคา บจก.วี เอาทลุค โซลูชั่น บจก.วี เอาทลุค โซลูชั่น เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

การปฏิบัติงานของศูนยฝกพาณิชยนาวี ราคา ต่ําสุด

๒ จัดซ้ือเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร จํานวน 8 เครื่อง 179,120    - สอบราคา บจก.บางลําภู (ดิจิทาวน) บจก.บางลําภู (ดิจิทาวน) เนื่องจากเปนผูที่เสนอ
ราคา ต่ําสุด

3 จัดซ้ือจอรับภาพชนิดแขวนพรอมติดต้ัง จํานวน 4 จอ 14,295     20 ตกลงราคา บจก.บางลําพู (ดิจิทาวน) บจก.บางลําพู (ดิจิทาวน) เนื่องจากเปนผูที่เสนอ
ราคา ต่ําสุด

                              สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕8
หนวยงาน : กรมเจาทา ศูนยฝกพาณิชยนาวี  ประเภท: คาครุภัณฑ   เปนเงินรวมท้ังสิ้น 8,460,115.20   บาท

วงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อ-จัดจาง วิธีซื้อ-จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 76 รายการ 138,993 38 สอบราคา บจก.เรดิโอ ดิลิเวอร่ี บจก.เรดิโอ ดิลิเวอร่ี เนื่องจากเปนผูที่เสนอ

ราคา ต่ําสุด

๒ จัดซ้ือหมึกสําหรับเครื่องพิมพผล จํานวน 5 รายการ 30,901 ๖๐ ตกลงราคา บจก.อัฟเปอร ดีไซน แอนด ครีเอทีพ บจก.อัฟเปอร ดีไซน แอนด ครีเอทีพ เนื่องจากเปนผูที่เสนอ
ราคา ต่ําสุด

3 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน ม.ีค 58 25,027     ๕๔ ตกลงราคา บจก.สมุทรปโตรเลียม บจก.สมุทรปโตรเลียม เนื่องจากเปนผูที่เสนอ
ราคา ต่ําสุด

4 จัดซ้ือชุดกุญแจ จํานวน 27 ชุด 13,952 ๘๐ ตกลงราคา หจก.ปากน้ําเฟอรนิเจอร หจก.ปากน้ําเฟอรนิเจอร เนื่องจากเปนผูที่เสนอ
ราคา ต่ําสุด

๕ จัดซ้ือน้ํายาแอร 134A ขนาด 13.6 กก. จํานวน 1 ถัง 2,300        - ตกลงราคา รานจันทรออโตแอร รานจันทรออโตแอร เนื่องจากเปนผูที่เสนอ
ราคา ต่ําสุด

๖ จัดซ้ือลมออกซิเจน จํานวน 4 ถัง 599          ๒๐ ตกลงราคา หจก.วัฒนชัย ออกซิเยน หจก.วัฒนชัย ออกซิเยน เนื่องจากเปนผูที่เสนอ
ราคา ต่ําสุด

๗ จัดซ้ือซิลิโคน ชนิดแบบใส จํานวน 12 หลอด 2,054       ๔๐ ตกลงราคา บจก.อัพเปอร ดีไซน แอนด ครีเอทีฟ บจก.อัพเปอร ดีไซน แอนด ครีเอทีฟ เนื่องจากเปนผูที่เสนอ
ราคา ต่ําสุด

                              สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕8

หนวยงาน : กรมเจาทา ศูนยฝกพาณิชยนาวี     ประเภท: คาวัสดุ    เปนเงินรวมท้ังสิ้น 213,828.92 บาท.

วงเงินงบประมาณ


