สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2551
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (น้ํามันเชื้อเพลิง) เปนเงิน 1,389,713.05 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว จํานวน 16,000 ลิต
และน้ํามันเบนซินพิเศษไรสารฯ 8,000 ลิตร

826,468.00 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 826,468.- บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ตามมติคณะรัฐมนตรี

ราคา 826,468.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 16/2551/8 ลว. 3 ก.ย. 51

2

ซื้อน้ํามันหลอลื่น 2 จังหวะ จํานวน 300

กระปอง

98,100.00 ตกลงราคา บจก. วัชร มารีน
ราคา 98,100.- บาท

บจก. วัชร มารีน

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 98,100.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 18/2551/31 ลว. 3 ก.ย. 51

3

ซื้อน้ํามันผสมฟอรมูลา 50D ขนาด
0.5 ลิตร ควิกซิลเวอร จํานวน 120 ขวด

10,272.00 ตกลงราคา บจก. ซีทโบต
ราคา 10,272.- บาท

บจก. ซีทโบต

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 10,272.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 16/2551/9 ลว. 8 ก.ย. 51

4

ซื้อน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว จํานวน 12,000 ลิตร
และน้ํามัน พีทีที ไฮดรอลิค จํานวน 200 ลิตร

454,873.05 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 454,873.05 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 454,873.05 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 16/2551/10 ลว. 16 ก.ย. 51

ตามมติคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2551
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ครุภัณฑ) เปนเงิน 170,022.80 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

1

ซื้อเครื่องเขาเลม Comix

2

ซื้อเครื่องเขาเลม Comix

3

ซื้อชุดดําน้ําและอุปกรณ จํานวน 2 ชุ

4

ซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง

วงเงิน
วิธีซ้อื -จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
4,911.30 ตกลงราคา หจก. พีโอเอ อินเตอรซัพพลาย
ราคา 4,911.30 บาท
4,911.30 ตกลงราคา หจก. พีโอเอ อินเตอรซัพพลาย
ราคา 4,911.30 บาท
127,180.00 ตกลงราคา

33,020.20 ตกลงราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

หจก. พีโอเอ อินเตอรซัพพลาย
เสนอราคาต่ําสุด
ราคา 4,911.30 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 21/2551/7 ลว. 3 ก.ย. 51
หจก. พีโอเอ อินเตอรซัพพลาย
เสนอราคาต่าํ สุด
ราคา 4,911.30 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 20/2551/15 ลว. 3 ก.ย. 51

บจก. ไดฟมาสเตอร
ราคา 127,180.- บาท

บจก. ไดฟมาสเตอร
ราคา 127,180.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 16/2551/12 ลว. 19 ก.ย. 51

บจก. เอเทค คอมพิวเตอร

บจก. เอเทค คอมพิวเตอร

ราคา 33,020.20 บาท

ราคา 33,020.20 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 8/2551/19 ลว. 23 ก.ย. 51

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2551
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (วัสดุ) เปนเงิน 377,538.70 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ
และน้ํามันเบนซินพิเศษไรสารฯ 8,000 ลิตร

30,723.98 ตกลงราคา บจก. สหธุรกิจ
ราคา 30,723.98 บาท

บจก. สหธุรกิจ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 30,723.98 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 21/2551/6 ลว. 3 ก.ย. 51

2

ซื้อหมึก hp C7115C

7,181.84 ตกลงราคา บจก. ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 7,181.84 บาท

บจก. ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 7,181.84 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 20/2551/10 ลว. 3 ก.ย. 51

3

ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ

5,778.00 ตกลงราคา หจก. บลู สตาร ออโตเมชั่น
ราคา 5,778.- บา

หจก. บลู สตาร ออโตเมชั่น

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 5,778.- บา
ใบสั่งซื้อที่ 20/2551/11 ลว. 3 ก.ย. 51

4

ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ

32,070.00 ตกลงราคา บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
ราคา 32,070.- บาท

บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน เสนอราคาต่ําสุด
ราคา 32,070.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 20/2551/12 ลว. 3 ก.ย. 51

5

ซื้อวัสดุ จํานวน 8 รายการ

3,809.20 ตกลงราคา บจก. พี ที เอ็ม ซัพพลาย
ราคา 3,809.20 บาท

บจก. พี ที เอ็ม ซัพพลาย
ราคา 3,809.20 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 20/2551/13 ลว. 3 ก.ย. 51

เสนอราคาต่ําสุด

6

ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ

5,039.70 ตกลงราคา หจก. ซี เอส พี ซัพพลาย
ราคา 5,039.70 บาท

หจก. ซี เอส พี ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 5,039.70 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 20/2551/14 ลว. 3 ก.ย. 51

7

ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

23,377.36 ตกลงราคา บจก. สหธุรกิจ
ราคา 23,377.36 บาท

บจก. สหธุรกิจ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 23,377.36 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 22/2551/1 ลว. 4 ก.ย. 51

8

ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ

1,269.02 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 1,269.02 บาท

ราคา 1,269.02 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 12/2551/14 ลว. 4 ก.ย. 51
9

ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

24,182.00 ตกลงราคา บจก. พัฒนายนตชลบุรี
ราคา 24,182.- บาท

บจก. พัฒนายนตชลบุรี

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 24,182.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 18/2551/32 ลว. 4 ก.ย. 51

10 ซื้อจอภาพ จํานวน 1 จอ

2,942.50 ตกลงราคา บจก. ไบนารี่ ดิจิต
ราคา 2,942.50 บาท

บจก. ไบนารี่ ดิจิต

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,942.50 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 10/2551/16 ลว. 4 ก.ย. 51

11 ซื้อแฟม จํานวน 3 รายการ

11,369.82 ตกลงราคา บจก. นานมีอุตสากรรม
ราคา 11,369.82 บาท

บจก. นานมีอุตสากรรม
ราคา 11,369.82 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 10/2551/17 ลว. 4 ก.ย. 51

เสนอราคาต่ําสุด

12 ซื้อกระดาษ Fax ขนาด 210 x 30 x 1 cm

2,054.40 ตกลงราคา หจก. ซี เอส พี ซัพพลาย
ราคา 2,054.40 บาท

หจก. ซี เอส พี ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,054.40 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2551/27 ลว. 4 ก.ย. 51

13 ซื้อหมึก hp C6615D

5,322.28 ตกลงราคา บจก. สหธุรกิจ
ราคา 5,322.28 บาท

บจก. สหธุรกิจ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 5,322.28 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2551/28 ลว. 4 ก.ย. 51

14 ซื้อแวนตานิรภัยและรองเทาเซฟตี้

15,943.00 ตกลงราคา บจก. เอสโก พรีเมี่ยม

บจก. เอสโก พรีเมี่ยม

ราคา 15,943.- บาท

ราคา 15,943.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 17/2551/17 ลว. 4 ก.ย. 51
15 ซื้อวัสดุ จํานวน 22 รายการ

49,648.00 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 49,648.- บาท

ราคา 49,648.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 22/2551/2 ลว. 8 ก.ย. 51
16 ซื้อน้ําจืด จํานวน 100 ตัน

17,000.00 ตกลงราคา รานนิรันดร มารีน ซัพพลาย
ราคา 17,000.- บาท

รานนิรันดร มารีน ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 17,000.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2551/29 ลว. 8 ก.ย. 51

17 ซื้อวัสดุ จํานวน 10 รายการ

21,250.20 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 21,250.20 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 21,250.20 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 22/2551/3 ลว. 10 ก.ย. 51

เสนอราคาต่ําสุด

18 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ

28,162.40 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 28,162.40 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 28,162.40 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 22/2551/4 ลว. 12 ก.ย. 51

19 ซื้อวัสดุ จํานวน 7 รายการ

34,026.00 ตกลงราคา รานโพรดักส แอนด เฮาส
ราคา 34,026.- บาท

รานโพรดักส แอนด เฮาส

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 34,026.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 22/2551/5 ลว. 12 ก.ย. 51

20 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

1,005.80 ตกลงราคา รานเอกธรรมม
ราคา 1,005.80 บาท

รานเอกธรรมม

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,005.80 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 22/2551/6 ลว. 12 ก.ย. 51

21 ซื้อเชือกโพลี ชนิดถักเปย 8 เกลียว 1 รน

44,940.00 ตกลงราคา หจก. เอ เอ็น พี กรุป

หจก. เอ เอ็น พี กรุป

ราคา 44,940.- บาท

ราคา 44,940.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 19/2551/13 ลว. 16 ก.ย. 51
22 ซื้อฮารดดิสก Seagate 250 GB

2,311.20 ตกลงราคา หจก. พี โพรเซสเซอร
ราคา 2,311.20 บาท

หจก. พี โพรเซสเซอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,311.20 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 16/2551/11 ลว. 19 ก.ย. 51

23 ซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 2 เครื่อง

8,132.00 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 8,132.- บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 8,132.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2551/1 ลว. 19 ก.ย. 51

สวัสดิการกรม

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2551
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ซอม-บริการ) รวมเปนเงิน 88,541.73 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1 จางซอมทําเครื่องถายเอกสารแคนนอน
(4.4.6/45) จํานวน 11 รายการ

15,229.31 ตกลงราคา บจก. แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
ราคา 15,229.31 บาท

บจก. แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 15,229.31 บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2551/26 ลว. 3 ก.ย. 51

2 จางซอมเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ริโก
(4.2.4.1/45) จํานวน 14 รายการ

20,021.84 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 20,021.84 บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 20,021.84 บาท
ใบสั่งจางที่ 19/2551/1 ลว. 3 ก.ย. 51

3 จางซอมทําโทรศัพทภายใน 312

2,300.80 ตกลงราคา รานสยามคอมอิเลคทริค
ราคา 2,300.80 บาท

รานสยามคอมอิเลคทริค

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,300.80 บาท
ใบสั่งจางที่ 17/2551/9 ลว. 3 ก.ย. 51

4 จางขจัดสิ่งอุดตัน อาคาร 4 ชั้น 4

3,210.00 ตกลงราคา บจก. วี อาร ดี กรุป

บจก. วี อาร ดี กรุป

ราคา 3,210.- บาท

ราคา 3,210.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 11/2551/14 ลว. 4 ก.ย. 51
5 จางซอมทําเครื่องปริ้นเตอร (15.2.84/47)

3,638.00 ตกลงราคา บจก. พี.ซี.เทค เซอรวิส
ราคา 3,638.- บาท

บจก. พี.ซี.เทค เซอรวิส
ราคา 3,638.- บาท
ใบสั่งจางที่ 11/2551/14 ลว. 4 ก.ย. 51

เสนอราคาต่ําสุด

ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

6 จางซอมทําเครื่องถายเอกสารพานาโซนิค
(4.45/47)

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

งบประมาณ
13,482.00 ตกลงราคา บจก. เวิลดเทค โพรดักท
ราคา 13,482.- บาท

7 จางซอมรถยนตอีซูซุ แอคเวนเจอร ทะเบียน
ชล-1436

149.80 ตกลงราคา บจก. อีซูซุ เมโทร
ราคา 149.80 บาท

8 จางซอมรถยนตอีซซู ุ แอคเวนเจอร ทะเบียน
ชล-1434

2,486.68 ตกลงราคา บจก. อีซูซุ เมโทร
ราคา 2,486.68 บาท

9 จางซอมรถยนตอีซูซุ แอคเวนเจอร ทะเบียน
ชล-1435

7,104.80 ตกลงราคา บจก. อีซูซุ เมโทร
ราคา 7,104.80 บาท

10 จางซอมเครื่องปรับอากาศ (1.14.8/34) จํานวน
3 รายการ

5,029.00 ตกลงราคา หจก. เอ เอ็น พี กรุป
ราคา 5,029.- บาท

11 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร Deskjet 845C
(13.2.40/45)

3,691.50 ตกลงราคา บจก. อัลติเมท อินเทลลิเจนท โซลูชั่น
ราคา 3,691.50 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
บจก. เวิลดเทค โพรดักท
ราคา 13,482.- บาท
ใบสั่งจางที่ 13/2551/7 ลว. 4 ก.ย. 51
บจก. อีซูซุ เมโทร
ราคา 149.80 บาท
ใบสั่งจางที่ 18/2551/6 ลว. 8 ก.ย. 51
บจก. อีซูซุ เมโทร
ราคา 2,486.68 บาท
ใบสั่งจางที่ 18/2551/7 ลว. 8 ก.ย. 51
บจก. อีซูซุ เมโทร
ราคา 7,104.80 บาท
ใบสั่งจางที่ 18/2551/8 ลว. 8 ก.ย. 51
หจก. เอ เอ็น พี กรุป
ราคา 5,029.- บาท
ใบสั่งจางที่ 7/2551/23 ลว. 8 ก.ย. 51
บจก. อัลติเมท อินเทลลิเจนท โซลูชั่น
ราคา 3,691.50 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 19/2551/2 ลว. 9 ก.ย. 51

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เสนอราคาต่ําสุด

ศูนยบริการ

ศูนยบริการ

ศูนยบริการ

เสนอราคาต่ําสุด

ศูนยบริการ

ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
12 จางซอมเครื่องปรับอากาศหองรับรอง อขน.
(4.1.9/47)

12,198.00 ตกลงราคา หจก. เอ เอ็น พี กรุป

หจก. เอ เอ็น พี กรุป

ราคา 12,198.- บาท

ราคา 12,198.- บาท
ใบสั่งจางที่ 19/2551/3 ลว. 9 ก.ย. 51

เสนอราคาต่ําสุด

