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ลําดับ งานจัดซื้อ-จัดจาง วิธีซ้ือ-จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
๑ จางสกรีนโลโกและหมายเลขเส้ือกาวน จํานวน 200 ตัว 8,100     - ตกลงราคา น.ส.ซอนกลิ่น กอนตาล น.ส.ซอนกลิ่น กอนตาล เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ

ราคา ต่ําสุด

๒ จางเหมาบํารุงรักษาลิฟท อาคารเรียน คสล.สูง 6 ชั้น งวดที่ 8 4,708     - ตกลงราคา บจก.ธิสเซนครุปป เอลลิเวเตอร บจก.ธิสเซนครุปป เอลลิเวเตอร เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ประจําเดือน พ.ค 58 ราคา ต่ําสุด

๓ จางเหมาซอมทําเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง 3,500     - ตกลงราคา รานคลีนิคแอร รานคลีนิคแอร เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ราคา ต่ําสุด

4 จางเหมาบํารุงรักษาลิฟท อาคารเรียน คสล.สูง 6 ชั้น งวดที่ 7 4,708     - ตกลงราคา บจก.ธิสเซนครุปป เอลลิเวเตอร บจก.ธิสเซนครุปป เอลลิเวเตอร เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ประจําเดือน เม.ย 58 ราคา ต่ําสุด

5 จางซอมทําหนาตาง อาคารชางกล และอาคารเดินเรือ 9,900  - ตกลงราคา รานกระจกวิฑูรย รานกระจกวิฑูรย เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ราคา ต่ําสุด

6 จางเหมาบํารุงรักษาลิฟท อาคารเครื่องมือฝกจําลอง งวดที่ 2 5,296    ๕๐ ตกลงราคา บจก.ไพโอเนียรลิฟท แอนด เครน บจก.ไพโอเนียรลิฟท แอนด เครน เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ประจําเดือน เม.ย-มิ.ย 58 ราคา ต่ําสุด

7 จางเหมาซอมทําเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง 25,680   - ตกลงราคา บจก.สรณัฐ กรุป บจก.สรณัฐ กรุป เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ราคา ต่ําสุด

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

                              สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕8

หนวยงาน :  กรมเจาทา ศูนยฝกพาณิชยนาวี  ประเภท: คาจางเหมาบริการ   เปนเงินรวมทั้งส้ิน 69,992.50  บาท.

วงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อ-จัดจาง วิธีซ้ือ-จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1 จัดซื้อโตะอเนกประสงค จํานวน 20 ตัว 22,570   - ตกลงราคา หจก.ปากน้ําเฟอรนิเจอร หจก.ปากน้ําเฟอรนิเจอร เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ

ราคา ต่ําสุด

วงเงินงบประมาณ

                              สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕8
หนวยงาน : กรมเจาทา ศูนยฝกพาณิชยนาวี  ประเภท: คาครุภัณฑ   เปนเงินรวมทั้งส้ิน 22,470   บาท
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ลําดับ งานจัดซื้อ-จัดจาง วิธีซ้ือ-จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน พ. ค 58 19,976 24 ตกลงราคา บจก.สมุทรปโตรเลียม บจก.สมุทรปโตรเลียม เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ

ราคา ต่ําสุด

๒ จางทําปกใสประกาศนียบัตร จํานวน 500 เลม 50,825  - ตกลงราคา บจก.เฮงเจริญพันลาน บจก.เฮงเจริญพันลาน เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ราคา ต่ําสุด

3 จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ สําหรับฝกปฏิบัติ วิชา EL 3312 15,044  ๒๐ ตกลงราคา หจก.วัฒนชัย ออกซิเยน หจก.วัฒนชัย ออกซิเยน เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ราคา ต่ําสุด

4 จัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ ฟูจิ ซีร็อกซ จํานวน 3 ตลับ 4,800  - ตกลงราคา หจก.สมารท โอเอ เซลส แอนดเซอรวิสหจก.สมารท โอเอ เซลส แอนดเซอรวิสเนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ราคา ต่ําสุด

๕ จางทําตําราหลักสูตรเรือชวยชีวิตที่ไมใชเรือเร็วชวยชีวิต จํานวน 300 70,620   - ตกลงราคา บจก.เฮงเจริญพันลาน บจก.เฮงเจริญพันลาน เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
และตําราหลักสูตร GOC จํานวน 300 เลม ราคา ต่ําสุด

๖ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 18,696   - ตกลงราคา บจก.สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคอมบจก.สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคอม เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ราคา ต่ําสุด

๗ จัดซื้อเกาอี้พลาสติก จํานวน 150 ตัว 35,250   - ตกลงราคา บจก.ไดมอนด เวล อินเตอรเทรด บจก.ไดมอนด เวล อินเตอรเทรด เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ราคา ต่ําสุด

8 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 8 รายการ 9,944    ๕๘ ตกลงราคา บจก.วิเศษสิริ บจก.วิเศษสิริ เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ราคา ต่ําสุด

9 จัดซื้อน้ํามันเบนซิน 95 จํานวน 30 ลิตร 1,083    ๓๐ ตกลงราคา บจก.ภัทรวดีปโตรเลียม บจก.ภัทรวดีปโตรเลียม เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ราคา ต่ําสุด

10 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ 2,830     - ตกลงราคา บจก.มาเจสติกโฮมธนวัช บจก.มาเจสติกโฮมธนวัช เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ราคา ต่ําสุด

วงเงินงบประมาณ

                              สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕8

หนวยงาน : กรมเจาทา ศูนยฝกพาณิชยนาวี     ประเภท: คาวัสดุ    เปนเงินรวมทั้งส้ิน 398,265.14 บาท.
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                              สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕8

หนวยงาน : กรมเจาทา ศูนยฝกพาณิชยนาวี     ประเภท: คาวัสดุ    เปนเงินรวมทั้งส้ิน 398,265.14 บาท.
11 จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ สําหรับฝกปฏิบัติ วิชา EL 3312 65,526  ๘ ตกลงราคา บจก.มิตรเจริญเคเบิลเวอรคส บจก.มิตรเจริญเคเบิลเวอรคส เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ

ราคา ต่ําสุด

12 จัดซื้อน้ํามันเบนซิน 95 จํานวน 30 ลิตร 1,083    ๓๐ ตกลงราคา บจก.ภัทรวดีปโตรเลียม บจก.ภัทรวดีปโตรเลียม เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ราคา ต่ําสุด

13 จางทํากลองอะคริลิค ขนาด 90x100x20 ซม. จํานวน 1 กลอง 6,955     - ตกลงราคา บจก.วอเตอร อารต บจก.วอเตอร อารต เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ราคา ต่ําสุด

14 จัดซื้อวัสดุซอมบํารุง จํานวน 39 รายการ 95,631  ๔๔ ตกลงราคา บจก.สรณัฐ กรุป บจก.สรณัฐ กรุป เนื่องจากเปนผูท่ีเสนอ
ราคา ต่ําสุด


