สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (วัสดุ) เปนเงิน 305,427.04 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อกระดาษถายเอกสาร เอ4 80 แกรม
จํานวน 800 รีม

77,468.00 ตกลงราคา บจก. ร็อคซี่ เปเปอร

บจก. ร็อคซี่ เปเปอร

ราคา 77,468.- บาท

ราคา 77,468.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/8 ลว. 2 มี.ค. 52
2

ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

7,062.00 ตกลงราคา บจก. เพนตา มารีน

บจก. เพนตา มารีน

ราคา 7,062.- บาท

ราคา 7,062.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/33 ลว. 3 มี.ค. 52
3

ซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร ริโก
(4.4.100000002598.52) จํานวน 12 หลอด

28,248.00 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 28,248.- บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 28,248.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 7/2552/13 ลว. 5 มี.ค. 52

4

ซื้อน้ําจืด จํานวน 100 ตัน

17,000.00 ตกลงราคา ราน นิรันดร มารีน ซัพพลาย
ราคา 17,000.- บาท

ราน นิรันดร มารีน ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 17,000.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/12 ลว. 9 มี.ค. 52

5

ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

4,419.10 ตกลงราคา หจก. บลู สตาร ออโตเมชั่น
ราคา 4,419.10 บาท

หจก. บลู สตาร ออโตเมชั่น
ราคา 4,419.10 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 8/2552/4 ลว. 11 มี.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

6

ซื้อหมึกเครื่องพิมพHP C3903 F
(1.45.46/40)

2,461.00 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 2,461.- บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,461.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/30 ลว. 11 มี.ค. 52

7

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ แคนนอน รุน EP-22
(13.2.6/47)

4,601.00 ตกลงราคา บจก. พีแอนดเจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง
ราคา 4,601.- บาท

บจก. พีแอนดเจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 4,601.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/31 ลว. 11 มี.ค. 52

8

ซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร ริโก
(4.4.100000002597.52)

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

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 14,124.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/32 ลว. 11 มี.ค. 52

9

ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

2,236.30 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 2,236.30 บาท

ราคา 2,236.30 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 10/2552/5 ลว. 11 มี.ค. 52
10 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

2,675.00 ตกลงราคา บจก. นานมี
ราคา 2,675.- บาท

บจก. นานมี

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,675.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 7/2552/17 ลว. 12 มี.ค. 52

11 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ

2,474.91 ตกลงราคา บจก. นานมีอุตสาหกรรม
ราคา 2,474.91 บาท

บจก. นานมีอุตสาหกรรม
ราคา 2,474.91 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 7/2552/16 ลว. 12 มี.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

12 ซื้อวัสดุ จํานวน 8 รายการ

2,267.47 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 2,269.47 บาท

ราคา 2,269.47 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/13 ลว. 13 มี.ค. 52
13 ซื้อจอภาพ จํานวน 1 จอ

4,194.40 ตกลงราคา หจก. บลู สตาร ออโตเมชั่น
ราคา 4,194.40 บาท

หจก. บลู สตาร ออโตเมชั่น

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 4,194.40 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/33 ลว. 17 มี.ค. 52

14 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

35,149.50 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 35,149.50 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 35,149.50 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/9 ลว. 17 มี.ค. 52

15 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ

1,169.51 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 1,169.51 บาท

ราคา 1,169.51 บาท

ตัวแทนจําหนาย

ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/10 ลว. 17 มี.ค. 52
16 ซื้อวัสดุ จํานวน 6 รายการ

1,890.69 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 1,890.69 บาท

ราคา 1,890.69 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 11/2552/10 ลว. 18 มี.ค. 52
17 ซื้อแฟมสันกวาง จํานวน 2 รายการ

5,103.90 ตกลงราคา บจก. นานมีอุตสาหกรรม
ราคา 5,103.90 บาท

บจก. นานมีอุตสาหกรรม
ราคา 5,103.90 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2552/1 ลว. 20 มี.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

18 ซื้อปลั๊กคอมพิวเตอร 3 ขา 6 ชอง สายยาว
5 เมตร

321.00 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 321.- บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 321.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2552/2 ลว. 20 มี.ค. 52

19 ซื้อหมึกบราเดอร จํานวน 5 รายการ

21,164.60 ตกลงราคา บจก. พรทวี โอเอ
ราคา 21,164.60 บาท

บจก. พรทวี โอเอ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 21,164.60 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2552/3 ลว. 20 มี.ค. 52

20 ซื้อหมึก HP จํานวน 5 รายการ

26,314.51 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 26,314.51 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 26,314.51 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2552/4 ลว. 20 มี.ค. 52

21 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

2,412.85 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 2,412.85 บาท

ราคา 2,412.85 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/10 ลว. 20 มี.ค. 52
22 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ

2,253.42 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 2,253.42 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,253.42 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2552/5 ลว. 25 มี.ค. 52

23 ซื้อน้ํายาทําความสะอาด ทีโพล จํานวน
10 ถัง

6,163.20 ตกลงราคา บจก. เชอรวูด เคมิคอล
ราคา 6,163.20 บาท

บจก. เชอรวูด เคมิคอล
ราคา 6,163.20 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/11 ลว. 25 มี.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

24 ซื้อน้ําจืด

17,000.00 ตกลงราคา ราน นิรันดร มารีน ซัพพลาย
ราคา 17,000.- บาท

ราน นิรันดร มารีน ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 17,000.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/14 ลว. 25 มี.ค. 52

25 ซื้อวัสดุ จํานวน 7 รายการ

4,296.05 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 4,296.05 บาท

ราคา 4,296.05 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 14/2552/1 ลว. 30 มี.ค. 52

26 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ

688.01 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 688.01 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 688.01 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/13 ลว. 31 มี.ค. 52

27 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP Q2613A

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 12/2552/6 ลว. 31 มี.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ซอม-บริการ) เปนเงิน 13,803.- บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

จางพิมพแบบแนบทายกฎกระทรวงกําหนด
แบบ หลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขในการขอรับ
ใบอนุญาตใชเรือ

13,803.00 กรณีพิเศษ สนพ.คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษ สนพ.คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ราคา 13,803.- บาท

ราคา 13,803.- บาท
ใบสั่งจางที่ 11/2552/3 ลว. 19 มี.ค. 52

ตามมติคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (น้ํามันเชื้อเพลิง) เปนเงิน 320,657.60 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว จํานวน 16,000 ลิตร
ปมน้ํามันจ.สมุทรปราการ

320,657.60 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 320,657.60 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 320,657.60 บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2552/13 ลว. 17 มี.ค. 52

ตามมติคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ซอม-บริการ) รวมเปนเงิน 165,820.10 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

จางเจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบ(สต.) จํานวน
1 อัตรา (40วันทําการ)

8,836.00 ตกลงราคา น.ส.ชุลีพร หมื่นอาษา
ราคา 8,836.- บาท

น.ส.ชุลีพร หมื่นอาษา

-

ราคา 8,836.- บาท
ใบสั่งจางที่ 13/2552/29 ลว. 3 มี.ค. 52

2

จางเหมาซอมทําเครื่องถายเอกสาร พานาโซนิค
(4.4.2/47)

6,259.50 ตกลงราคา บจก. เวิลดเทค โพรดัคท
ราคา 6,259.50 บาท

บจก. เวิลดเทค โพรดัคท

ศูนยบริการ

ราคา 6,259.50 บาท
ใบสั่งจางที่ 5/2552/8 ลว. 9 มี.ค. 52

3

จางเหมาซอมทํารถยนตอีซูซุ แอคเวนเจอร
ทะเบียน ชล-1435 จํานวน 7 รายการ

2,471.00 ตกลงราคา บจก. อีซูซุเมโทร
ราคา 2,471.- บาท

บจก. อีซูซุเมโทร

ศูนยบริการ

ราคา 2,471.- บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2552/21 ลว. 16 มี.ค. 52

4

จางเหมาซอมทําเรือยนตเจาทา 125 จํานวน 3
รายการ

14,445.00 ตกลงราคา บจก. กัปตัน
ราคา 14,445.- บาท

บจก. กัปตัน

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 14,445.- บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2552/22 ลว. 16 มี.ค. 52

5

จางเจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบนํารอง
จํานวน 1 อัตรา (131 วันทําการ)

28,937.90 ตกลงราคา น.ส.สุธาสินี ทับทิมสด
ราคา 28,937.90 บาท

น.ส.สุธาสินี ทับทิมสด
ราคา 28,937.90 บาท
ใบสั่งจางที่ 2/2552/10 ลว. 17 มี.ค. 52

-

ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
6

จางเหมาซอมทํารถยนตนิสสัน เออรแวน ทะเบียน
ฮก-166 จํานวน 3 รายการ

6,206.00 ตกลงราคา บจก. สยามกลการเซลส
ราคา 6,206.- บาท

บจก. สยามกลการเซลส

ศูนยบริการ

ราคา 6,206.- บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2552/23 ลว. 18 มี.ค. 52

7

จางเหมาซอมทําและลางทําความสะอาดเครื่อง
ปรับอากาศ จํานวน 3 รายการ 4 เครื่อง

3,424.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 3,424.- บาท

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 3,424.- บาท
ใบสั่งจางที่ 9/2552/9 ลว. 19 มี.ค. 52

8

จางซอมทําเครื่องปรับอากาศ หองรขน.บร.
จํานวน 4 รายการ 3 เครื่อง

6,634.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 6,634.- บาท

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 6,634.- บาท
ใบสั่งจางที่ 9/2552/10 ลว. 25 มี.ค. 52

จางสํารวจขอมูลความหนาแนนผูโดยสารเรือ
9

โดยสารคลองแสนแสบ จํานวน 22 อัตรา

72,974.00 ตกลงราคา จางเอกชนสํารวจขอมูล จํานวน 22 อัตรา
ราคา 72,974.- บาท

จางเอกชนสํารวจขอมูล จํานวน 22 อัตรา

-

ราคา 72,974.- บาท
ใบสั่งจางที่ 13/2552/31-33 และ 14/2552/1-19
ลว. 27 มี.ค. 52

จางเหมาซอมทําเครื่องถายเอกสาร โคนิกา
(4.4.4/46) จํานวน 5 รายการ

6,751.70 ตกลงราคา บจม. อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ
ราคา 6,751.70 บาท

บจม. อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ
ราคา 6,751.70 บาท
ใบสั่งจางที่ 8/2552/9 ลว. 31 มี.ค. 52

ศูนยบริการ

ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
ใบสั่งจางที่ 4/2552/7 ลว. 20 ม.ค. 52
12 จางเหมาซอมทําเครื่องปรับอากาศ หอง รขน.คน.
จํานวน 4 เครื่อง 4 รายการ

8,881.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 8,881.- บาท

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 8,881.- บาท
ใบสั่งจางที่ 9/2552/11 ลว. 31 มี.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

