สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 2551
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (น้ํามันเชื้อเพลิง) เปนเงิน 919,581.60 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว จํานวน 16,000 ลิต
ปมน้ํามันจ.สมุทรปราการ

274,243.20 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 274,243.20 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ตามมติคณะรัฐมนตรี

ราคา 274,243.20 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2552/2 ลว. 4 พ.ย. 51

2

ซื้อน้ํามันเบนซิน 95 แกสโซฮอล จํานวน

16,000 ลิตร

371,846.40 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 371,846.40 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ตามมติคณะรัฐมนตรี

ราคา 371,846.40 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2552/3 ลว. 10 พ.ย. 51

3

ซื้อน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว จํานวน 12,000 ลิต
(เรือเจาทาข.12)สพบ.

273,492.00 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 273,792.- บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 273,792.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 7/2552/1 ลว. 14 พ.ย. 51

ตามมติคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 2551
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (วัสดุ) เปนเงิน 350,926.50 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ (Flash Drive)

4,033.90 ตกลงราคา หจก. บลู สตาร ออโตเมชั่น
ราคา 4,033.90 บาท

หจก. บลู สตาร ออโตเมชั่น

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 4,033.90 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/8 ลว. 7 พ.ย. 51

2

ซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสารเคียวเซรามิตา 22,149.00 ตกลงราคา บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)

บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)

จํานวน 3 หลอด

ราคา 22,149.- บาท

ราคา 22,149.- บาท

ตัวแทนจําหนาย

ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/9 ลว. 7 พ.ย. 51
3

ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ

688.01 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 688.01 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 688.01 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/10 ลว. 7 พ.ย. 51

4

ซื้อ (Flash Drive) จํานวน 4 อัน

1,707.72 ตกลงราคา บจก. ไบนารี่ ดิจิต
ราคา 1,707.72 บาท

บจก. ไบนารี่ ดิจิต

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,707.72 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/1 ลว. 7 พ.ย. 51

5

ซื้อหมึกซัมซุง จํานวน 3 ตลับ

15,087.00 ตกลงราคา บจก. สหธุรกิจ
ราคา 15,087.- บาท

บจก. สหธุรกิจ
ราคา 15,087.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/2 ลว. 7 พ.ย. 51

เสนอราคาต่ําสุด

6

ซื้อชุดหมี จํานวน 30 ชุด

22,470.00 ตกลงราคา หจก. รุงชัยเอ็กซโป

หจก. รุงชัยเอ็กซโป

ราคา 22,470.- บาท

ราคา 22,470.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/2 ลว. 7 พ.ย. 51
7

ซื้อยางรถยนตโฟลค ทะเบียน ฮง-2222

7,100.00 ตกลงราคา หจก. ดํารงการยาง
ราคา 7,100.- บาท

หจก. ดํารงการยาง

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 7,100.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/6 ลว. 10 พ.ย. 51

8

ซื้อหมึกบราเดอร จํานวน 1 กลอง

2,350.79 ตกลงราคา บจก. พรทวีโอเอ
ราคา 2,350.79 บาท

บจก. พรทวีโอเอ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,350.79 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/8 ลว. 13 พ.ย. 51

9

ซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร จํานวน 6 ขว

14,124.00 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 14,124.- บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 14,124.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/7 ลว. 13 พ.ย. 51

10 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

5,778.00 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 5,778.- บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 5,778.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/10 ลว. 13 พ.ย. 51

11 ซื้อหมึก hp จํานวน 6 กลอง

12,268.62 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 12,268.62 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 12,268.62 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/9 ลว. 13 พ.ย. 51

เสนอราคาต่ําสุด

12 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ

2,701.75 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 2,701.75 บาท

ราคา 2,701.75 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/3 ลว. 19 พ.ย. 51
13 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

7,575.60 ตกลงราคา หจก. บี แอล เอส โปรดักส(2005)
ราคา 7,575.60 บาท

หจก. บี แอล เอส โปรดักส(2005)

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 7,575.60 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/4 ลว. 19 พ.ย. 51

14 ซื้อหมึก hp Q2613A จํานวน 2 กลอง

4,089.54 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 4,089.54 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 4,089.54 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/5 ลว. 19 พ.ย. 51

15 ซื้อโตะคอมและเกาอี้ จํานวน 3 รายการ

24,300.00 ตกลงราคา หจก. เอ็น ไอ ซี นิคสเฟอรนิเจอร
ราคา 24,300.- บาท

หจก. เอ็น ไอ ซี นิคสเฟอรนิเจอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 24,300.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/11 ลว. 19 พ.ย. 51

16 ซื้อจอมอนิเตอร จํานวน 2 จอ

6,208.00 ตกลงราคา หจก. พี.โพรเซสเซอร
ราคา 6,208.- บาท

หจก. พี.โพรเซสเซอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 6,208.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/12 ลว. 19 พ.ย. 51

17 ซื้อแฟมเจาะกระดาษปกออน เอ4 จํานวน
2,000 แฟม

13,268.00 ตกลงราคา หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
ราคา 13,268.- บาท

หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
ราคา 13,268.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/11 ลว. 20 พ.ย. 51

เสนอราคาต่ําสุด

18 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ

13,032.60 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 13,032.60 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 13,032.60 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/12 ลว. 20 พ.ย. 51

19 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

1,412.40 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 1,412.40 บาท

ราคา 1,412.40 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/13 ลว. 20 พ.ย. 51

20 ซื้อ Flash Drive จํานวน 5 อัน

1,096.75 ตกลงราคา หจก. บลู สตาร ออโตเมชั่น
ราคา 1,096.75 บาท

หจก. บลู สตาร ออโตเมชั่น

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,096.75 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/14 ลว. 20 พ.ย. 51

21 ซื้ออะไหลเครื่องถายและพิมพสําเนาแผนที 48,920.40 ตลกงราคา บมจ. เอ็น เอส เอฟ กรุฟ
KIP จํานวน 5 รายการ

ราคา 48,920.40 บาท

บมจ. เอ็น เอส เอฟ กรุฟ

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 48,920.40 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 7/2552/2 ลว. 20 พ.ย. 51

22 ซื้อน้ําจืด 100 ตัน

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

รานนิรันดร มารีน ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 17,000.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/2 ลว. 21 พ.ย. 51

23 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

15,247.50 ตกลงราคา หจก. ดี อี ซี เอนเทอรไพรส
ราคา 15,247.50 บาท

หจก. ดี อี ซี เอนเทอรไพรส
ราคา 15,247.50 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 8/2552/1 ลว. 21 พ.ย. 51

เสนอราคาต่ําสุด

24 ซื้อหมึก hp จํานวน 2 รายการ

16,182.68 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 16,182.68 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 16,182.68 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 8/2552/2 ลว. 24 พ.ย. 51

25 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ

4,093.82 ตกลงราคา หจก. บี แอล เอส โปรดักส(2005)
ราคา 4,093.82 บาท

หจก. บี แอล เอส โปรดักส(2005)

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 4,093.82 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2552/5 ลว. 27 พ.ย. 51

26 ซื้อแฟกซเครื่องถายเอกสารพานาฯ

12,519.00 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 12,519.- บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 12,519.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/3 ลว. 27 พ.ย. 51

27 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 ราการ (เรือยนตเจาทา
207)

13,054.00 ตกลงราคา บจก. เพนตา มารีน

บจก. เพนตา มารีน

ราคา 13,054.- บาท

ราคา 13,054.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/15 ลว. 27 พ.ย. 51
28 ซื้อวัสดุ จํานวน 7 รายการ

2,285.52 ตกลงราคา หจก. บี แอล เอส โปรดักส(2005)
ราคา 2,285.52 บาท

หจก. บี แอล เอส โปรดักส(2005)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 2,285.52 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/13 ลว. 28 พ.ย.51

29 ซื้อแฟม จํานวน 3 รายการ

3,572.73 ตกลงราคา บจก. นานมีอุตสาหกรรม
ราคา 3,572.73 บาท

บจก. นานมีอุตสาหกรรม
ราคา 3,572.73 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/14 ลว. 28 พ.ย. 51

เสนอราคาต่ําสุด

30 ซื้อเมาส จํานวน 6 ตัว

1,605.00 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 1,605.- บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,605.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/15 ลว. 28 พ.ย. 51

31 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ

1,540.80 ตกลงราคา หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
ราคา 1,540.80 บาท

หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,540.80 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/16 ลว. 28 พ.ย. 51

32 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ

1,551.50 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 1,551.50 บาท

ราคา 1,551.50 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/17 ลว. 28 พ.ย. 51
33 ซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 4 ลูก (เรือเจาทา ข.2)
(สพบ.)

21,828.00 ตกลงราคา บจก. สยาม.เอส.ที.

บจก. สยาม.เอส.ที.

ราคา 21,828.- บาท

ราคา 21,828.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 7/2552/3 ลว. 28 พ.ย. 51
34 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ (เรือเจาทา 304)
(สพบ.)

8,175.87 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 8,175.87 บาท

ราคา 8,175.87 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 7/2552/4 ลว. 28 พ.ย. 51
35 ซื้อน้ํายาลางหองน้ําวิม (เรือเจาทา 304)
(สพบ.)

1,908.00 ตกลงราคา รานปยะพรการคา

รานปยะพรการคา

ราคา 1,908.- บาท

ราคา 1,908.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 7/2552/5 ลว. 28 พ.ย. 51

เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2551
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ซอม-บริการ) รวมเปนเงิน 537,726.88 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

จางเจาหนาที่บันทึขอมูลเขาระบบ ตั้งแตวันที่ 3
พ.ย.51-28 ก.พ.52(สมร.) 81 วัน

35,785.80 ตกลงราคา บุคคลภายนอก จํานวน 2 อัตรา
ราคา 35,785.80 บาท

จํานวน 2 อัตรา
2

จางเจาหนาที่บันทึขอมูลเขาระบบ ตั้งแตวันที่ 3
พ.ย.51-2 ก.ย.52(นร.) 219 วัน, และ 90 วัน
จางซอมจอภาพคอมพิวเตอร (13.1.150.1/47)

-

ราคา 35,785.80 บาท
ใบสั่งจางที่ 6/2552/1และ6/2552/2 ลว. 4 พ.ย. 51

116,635.20 ตกลงราคา บุคคลภายนอก จํานวน 3 อัตรา
ราคา 116,635.20 บาท

จํานวน 3 อัตรา
3

บุคคลภายนอก จํานวน 2 อัตรา

บุคคลภายนอก จํานวน 3 อัตรา

-

ราคา 116,635.20 บาท
ใบสั่งจางที่ 5/2552/1-3 ลว. 4 พ.ย. 51

856.00 ตกลงราคา บจก. พี.ซี.เทค เซอรวิส
ราคา 856.- บาท

บจก. พี.ซี.เทค เซอรวิส

ศูนยบริการ

ราคา 856.- บาท
ใบสั่งจางที่ 5/2552/4 ลว. 6 พ.ย. 51

4

จางซอมทําเครื่องถายเอกสารมินอลตา
(1.20.4/44)

7,393.70 ตกลงราคา บจก. เอฟ เอ็ม เอ
ราคา 7,393.70 บาท

บจก. เอฟ เอ็ม เอ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 7,393.70 บาท
ใบสั่งจางที่ 7/2552/1 ลว. 6 พ.ย. 51

5

จางซอมทําเครื่องปรับอากาศ(สวนแผนที่)
(สสว.)

11,449.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

ราคา 11,449.- บาท

ราคา 11,449.- บาท
ใบสั่งจางที่ 8/2552/1 ลว. 7 พ.ย. 51

เสนอราคาต่ําสุด

ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
6

จางซอมทําเครื่องปรับอากาศ(สวนอุทกศาสตร)
(สสว.)

4,922.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 4,922.- บาท

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 4,922.- บาท
ใบสั่งจางที่ 8/2552/2 ลว. 7 พ.ย. 51

7

จางซอมทําเครื่องคอมพิวเตอร (Dell) (สพว.)
(13.1.27/46)

7,100.00 ตกลงราคา บจก. พี.ซี.เทค เซอรวิส
ราคา 7,100.- บาท

บจก. พี.ซี.เทค เซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 7,100.- บาท
ใบสั่งจางที่ 2/2552/2 ลว. 10 พ.ย. 51

8

จางเหมาติดระบบโทรศัพทหอง อขน.

10,560.90 ตกลงราคา ราน สยามคอม อิเล็กทริค
ราคา 10,560.90 บาท

ราน สยามคอม อิเล็กทริค

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 10,560.90 บาท
ใบสั่งจางที่ 9/2552/1 ลว. 10 พ.ย. 51

9

จางซอมทําเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ
(13.1.100000000900.49) (วก.)

6,580.50 ตกลงราคา บจก. พี.ซี.เทค เซอรวิส
ราครา 6,580.50 บาท

บจก. พี.ซี.เทค เซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุด

ราครา 6,580.50 บาท
ใบสั่งจางที่ 7/2552/2 ลว. 14 พ.ย. 51

10 จางซอมทํารถยนตนิสสัน เออรแวน ทะเบียน
ฮก-165 จํานวน 9 รายการ

2,676.61 ตกลงราคา บจก. สยามกลการเซลส
ราคา 2,676.61 บาท

บจก. สยามกลการเซลส

ศูนยบริการ

ราคา 2,676.61 บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2552/4 ลว. 20 พ.ย. 51

11 จางซอมทํารถยนตโตโยตา คอมมิวเตอร ทะเบียน
อร-4202

1,164.16 ตกลงราคา บจก. เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล
ราคา 1,164.16 บาท

บจก. เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล
ราคา 1,164.16 บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2552/5 ลว. 20 พ.ย. 51

ศูนยบริการ

ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
12 จางซอมทํารถยนต อีซูซุ แอคเวนเจอร ทะเบียน
ชล-1436

2,212.76 ตกลงราคา บจก. อีซูซุเมโทร
ราคา 2,212.76 บาท

บจก. อีซูซุเมโทร

ศูนยบริการ

ราคา 2,212.76 บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2552/6 ลว. 20 พ.ย. 51

13 จางเติมน้ํายาแอร รถยนตนิสสัน เออรแวน
ทะเบียน อร-4202

800.00 ตกลงราคา ราน บอย ออโตเซอรวิส
ราคา 800.- บาท

ราน บอย ออโตเซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 800.- บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2552/7 ลว. 20 พ.ย. 51

14 จางซอมทํารถยนตนิสสัน เออรแวน ทะเบียน
ฮก-4159

25,682.14 ตกลงราคา บจก. สยามกลการเซลส
ราคา 25,682.14 บาท

บจก. สยามกลการเซลส

ศูนยบริการ

ราคา 25,682.14 บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2552/8 ลว. 20 พ.ย. 51

15 จางซอมทําเกาอี้ จํานวน 154 ตัว

99,700.00 ตกลงราคา ราน ศักดิ์ชัยการชางเบาะ
ราคา 99,700.- บาท

ราน ศักดิ์ชัยการชางเบาะ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 99,700.- บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2552/9 ลว. 21 พ.ย. 51

16 จางเจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบ (ทบ.)
จํานวน 2 อัตรา

31,367.80 ตกลงราคา บุคคลภายนอก จํานวน 2 อัตรา
ราคา 15,683.90 บาท

บุคคลภายนอก จํานวน 2 อัตรา

-

ราคา 15,683.90 บาท
ใบสั่งจางที่ 3/2552/2-3 ลว. 21 พ.ย. 51

17 จางซอมทําเครื่องปรับอากาศ (1.14.7/36,
1.14.42/42, 4.1.3/40) (สปว.สด)

6,741.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 6,741.- บาท

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 6,741.- บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/3 ลว. 25 พ.ย. 51

เสนอราคาต่ําสุด

ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
18 จางซอมทําโทรศัพทหมายเลข 1199

3,477.50 ตกลงราคา ราน สยามคอม อิเล็กทริค
ราคา 3,477.50 บาท

ราน สยามคอม อิเล็กทริค

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 3,477.50 บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/4 ลว. 25 พ.ย. 51

19 จางซอมทําเครื่องปริ้นเตอร เอชพี Laserjet4000
(กว.522.022.4.2)

6,955.00 ตกลงราคา บจก. อีซี ไอทีโซลูชั่น
ราคา 6,955.- บาท

บจก. อีซี ไอทีโซลูชั่น

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 6,955.- บาท
ใบสั่งจางที่ 2/2552/2 ลว. 27 พ.ย. 51

20 จางซอมทํารถยนตโตโยตา คอมมิวเตอร
ทะเบียน ฮข-9339

3,512.81 ตกลงราคา บจก. เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล
ราคา 3,512.81 บาท

บจก. เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล

ศูนยบริการ

ราคา 3,512.81 บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2552/10 ลว. 27 พ.ย. 51

21 จางซอมทําเครื่องปริ้นเตอร hp Laserjet
(13.2.29/45)

3,852.00 ตกลงราคา บจก. อีซี ไอทีโซลูชั่น
ราคา 3,852.- บาท

บจก. อีซี ไอทีโซลูชั่น

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 3,852.- บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2552/11 ลว. 27 พ.ย. 51

22 จางซอมทําเครื่องมือสํารวจกลอง Total Station
(สสว.)

12,840.00 ตกลงราคา บจก. อีเอสอารไอ (ประเทศทไทย)
ราคา 12,840.- บาท

บจก. อีเอสอารไอ (ประเทศทไทย)
ราคา 12,840.- บาท
ใบสั่งจางที่ 8/2552/3 ลว. 28 พ.ย. 51

23 จางพิมพหนังสือเผยแพรของ IMO จํานวน
2,000 เลม

99,938.00 ตกลงราคา บจก. ไทภูมิ พับลิซซิ่ง
ราคา 99,938.- บาท

บจก. ไทภูมิ พับลิซซิ่ง
ราคา 99,938.- บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/5 ลว. 28 พ.ย. 51

เสนอราคาต่ําสุด

ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
24 จางซอมทําเครื่องมือสํารวจเครื่องหาคาพิกัด
จากสัญญาณดาวเทียม

35,524.00 ตกลงราคา บจก. อีเอสอารไอ (ประเทศทไทย)
ราคา 35,524.- บาท

บจก. อีเอสอารไอ (ประเทศทไทย)
ราคา 35,524.- บาท
ใบสั่งจางที่ 8/2552/4 ลว. 28 พ.ย. 51

เสนอราคาต่ําสุด

