สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (น้ํามันเชื้อเพลิง) เปนเงิน 497,336.- บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อน้ํามันเบนซิน 95 แกสโซฮอล
จํานวน 16,000 ลิตร

497,336.00 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 497,336.- บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 497,336.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2553/1 ลว. 22 ต.ค. 52

ตามมติคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (วัสดุ) เปนเงิน 258,399.65 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อวัสดุ จํานวน 6 รายการ

49,198.60 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 49,198.60 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 49,198.60 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2553/1 ลว. 12 ต.ค. 52

2

ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ

2,140.00 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 2,140.- บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,140.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2553/2 ลว. 19 ต.ค. 52

3

ซื้อปมน้ําทองเรือ จํานวน 1 ตัว

5,136.00 ตกลงราคา บจก. เพนตามารีน

บจก. เพนตามารีน

ราคา 5,136.- บาท

ราคา 5,136.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 1/2553/3 ลว. 19 ต.ค. 52
4

ซื้อ Hard disk แบบ IDE ขนาด 160 GB
จํานวน 1 ตัว

2,979.95 ตกลงราคา หจก. พี โพรเซสเซอร
ราคา 2,979.95 บาท

หจก. พี โพรเซสเซอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,979.95 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2553/1 ลว. 22 ต.ค. 52

5

ซื้อกุญแจโซโล แบบคอยาว จํานวน 5 ชุด

2,247.00 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 2,247.- บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 2,247.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2553/4 ลว. 22 ต.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

6

ซื้อวัสดุ (เมาส) จํานวน 1 รายการ

535.00 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 535.- บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 535.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2553/5 ลว. 22 ต.ค. 52

7

ซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 2 ลูก

6,783.80 ตกลงราคา บจก. สยาม เอส.ที
ราคา 6,783.80 บาท

บจก. สยาม เอส.ที

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 6,783.80 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2553/6 ลว. 27 ต.ค. 52

8

ซื้อวัสดุ จํานวน 15 รายการ

56,286.28 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 56,286.28 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 56,286.28 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2553/7 ลว. 28 ต.ค. 52

9

ซอวัสดุ จํานวน 2 รายการ

31,030.00 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 31,030.- บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 31,030.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2553/2 ลว. 28 ต.ค. 52

10 ซิ้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ

22,149.00 ตกลงราคา บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)
ราคา 22,149.- บาท

บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 22,149.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2553/3 ลว. 28 ต.ค. 52

11 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ

11,770.00 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 11,770.- บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 11,770.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2553/4 ลว. 28 ต.ค. 52

ตัวแทนจําหนาย

12 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

1,001.52 ตกลงราคา หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
ราคา 1,001.52 บาท

หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,001.52 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2553/5 ลว. 28 ต.ค. 52

13 ซื้อหวงชูชีพ จํานวน 30 หวง

49,755.00 ตกลงราคา ราน ส.รุงโรจน
ราคา 49,755.- บาท

ราน ส.รุงโรจน

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 49,755.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2553/1 ลว. 29 ต.ค. 52

14 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ

11,128.00 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 11,128.- บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 11,128.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2553/1 ลว. 29 ต.ค. 52

15 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

6,259.50 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 6,259.50 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 6,259.50 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2553/6 ลว. 30 ต.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ซอม-บริการ) รวมเปนเงิน 865,280.77 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1 จางฯทําความสะอาดและดูแลรักษาตนไม บริเวณ
กรมฯ ตั้งแตเดือน ต.ค. 52 ถึงเดือน ก.ย. 53

96,000.00 ตกลงราคา นายอําพล ภูออน
ราคา 96,000.- บาท

นายอําพล ภูออน

-

ราคา 96,000.- บาท
ใบสั่งจางที่ 3/2552/1 ลว. 9 ต.ค. 52

2 จางฯทําความสะอาดเครื่องนอนเวรรักษาราชการ
ตั้งแตเดือน ต.ค. 52 ถึงเดือน ก.ย. 53

6,000.00 ตกลงราคา นางพัชรา เวที
ราคา 6,000.- บาท

นางพัชรา เวที

-

ราคา 6,000.- บาท
ใบสั่งจางที่ 3/2553/2 ลว. 9 ต.ค. 52

3 จางเจาหนาที่บันทึกขอมูล (สนร.)

53,016.00 ตกลงราคา น.ส.แสงแข ขายปองคาย
ราคา 53,016.- บาท

น.ส.แสงแข ขายปองคาย

-

ราคา 53,016.- บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2553/1 ลว. 9 ต.ค. 52

4 จางเจาหนาที่บันทึกขอมูล (สนร.)

53,016.00 ตกลงราคา น.ส.รพีพร แกวพารา
ราคา 53,016.- บาท

น.ส.รพีพร แกวพารา

-

ราคา 53,016.- บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2553/2 ลว. 9 ต.ค. 52

5 จางเจาหนาที่บันทึกขอมูล (สนร.)

53,016.00 ตกลงราคา น.ส.สุธาสินี ทับทิมสด
ราคา 53,016.- บาท

น.ส.สุธาสินี ทับทิมสด
ราคา 53,016.- บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2553/3 ลว. 9 ต.ค. 52

-

6 จางเจาหนาที่บันทึกขอมูล (สนร.) ศรีราชา

53,016.00 ตกลงราคา นางปวีณา มุงหามณี

นางปวีณา มุงหามณี

ราคา 53,016.- บาท

ราคา 53,016.- บาท

-

ใบสั่งจางที่ 1/2553/4 ลว. 9 ต.ค. 52
7 จางเจาหนาที่บันทึกขอมูล (สนร.) ศรีราชา

53,016.00 ตกลงราคา น.ส.วรวรรณ หิรัญนอย
ราคา 53,016.- บาท

น.ส.วรวรรณ หิรัญนอย

-

ราคา 53,016.- บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2553/5 ลว. 9 ต.ค. 52

8 จางเจาหนาที่บันทึกขอมูล (สนร.) มาบตาพุด

53,016.00 ตกลงราคา น.ส.ศศิวิมล นกเล็ก

น.ส.ศศิวิมล นกเล็ก

ราคา 53,016.- บาท

ราคา 53,016.- บาท

-

ใบสั่งจางที่ 1/2553/6 ลว. 9 ต.ค. 52
9 จางเจาหนาที่บันทึกขอมูล (สมร.)

27,391.60 ตกลงราคา นางจรินทร นกเล็ก
ราคา 27,391.60 บาท

นางจรินทร นกเล็ก

-

ราคา 27,391.60 บาท
ใบสั่งจางที่ 5/2553/1 ลว. 9 ต.ค. 52

10 จางเจาหนาที่บันทึกขอมูล (กคร.)

53,016.00 ตกลงราคา น.ส.กิตติมา นักเคน

น.ส.กิตติมา นักเคน

ราคา 53,016.- บาท

ราคา 53,016.- บาท

-

ใบสั่งจางที่ 6/2553/1 ลว. 9 ต.ค. 52
11 จางเจาหนาที่บันทึกขอมูล (กคร.)

53,016.00 ตกลงราคา น.ส.วิไล อัศวินตระกูล
ราคา 53,016.- บาท

น.ส.วิไล อัศวินตระกูล
ราคา 53,016.- บาท
ใบสั่งจางที่ 6/2553/2 ลว. 9 ต.ค. 52

-

12 จางเจาหนาที่บันทึกขอมูล (สทบ.)

53,016.00 ตกลงราคา นายอธิรัตน กิ่งวิชิต

นายอธิรัตน กิ่งวิชิต

ราคา 53,016.- บาท

ราคา 53,016.- บาท

-

ใบสั่งจางที่ 2/2553/1 ลว. 9 ต.ค. 52
13 จางเจาหนาที่บันทึกขอมูล (สทบ.)

53,016.00 ตกลงราคา น.ส.อนุสรา มาดวง

น.ส.อนุสรา มาดวง

ราคา 53,016.- บาท

ราคา 53,016.- บาท

-

ใบสั่งจางที่ 2/2553/2 ลว. 9 ต.ค. 52
14 จางเจาหนาที่บันทึกขอมูล (สทบ.)

53,016.00 ตกลงราคา น.ส.พัชราพร ลาโพท
ราคา 53,016.- บาท

น.ส.พัชราพร ลาโพท

-

ราคา 53,016.- บาท
ใบสั่งจางที่ 2/2553/3 ลว. 9 ต.ค. 52

15 จางเหมาทําความสะอาด สนร.มาบตาพุด

21,600.00 ตกลงราคา น.ส.ภคพร ปกครอง

น.ส.ภคพร ปกครอง

ราคา 21,600.- บาท

ราคา 21,600.- บาท

-

ใบสั่งจางที่4/2553/1 ลว. 12 ต.ค. 52
16 จางเหมาทําความสะอาด สนร.ศรีราชา

21,600.00 ตกลงราคา น.ส.ปทุม ยศทิศ
ราคา 21,600.- บาท

น.ส.ปทุม ยศทิศ

-

ราคา 21,600.- บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2553/2 ลว. 12 ต.ค. 52

17 จางเหมาทําความสะอาดพรอมดูแลรักษาตนไม
สนร.ศรีราชา

62,400.00 ตกลงราคา นางวิไลวัลย กลิ่นเกษร
ราคา 62,400.- บาท

นางวิไลวัลย กลิ่นเกษร
ราคา 62,400.- บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2553/3 ลว. 12 ต.ค. 52

-

18 จางเหมาซอมทําเครื่องถายเอกสาร ริโก
4.4.100000001909.51 (กค.)

22,789.93 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 22,789.93. บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

ศูนยบริการ

ราคา 22,789.93. บาท
ใบสั่งจางที่ 3/2553/3 ลว. 20 ต.ค. 52

19 จางเหมาซอมทําเครื่องปรับอากาศ (1.14.12/43)
(บง.)

2,675.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 2,675.- บาท

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,675.- บาท
ใบสั่งจางที่ 3/2553/4 ลว. 22 ต.ค. 52

20 จางเหมาซอมทําเครื่องถายเอกสาร มินอลตา
(1.20.4/44) สผง.

1,318.24 ตกลงราคา บจก. เอฟ.เอ็ม.เอ กรุป
ราคา 1,318.24 บาท

บจก. เอฟ.เอ็ม.เอ กรุป

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,318.24 บาท
ใบสั่งจางที่ 7/2553/1 ลว. 26 ต.ค. 52

21 จางเหมาซอมทําเครื่องถายเอกสาร เคียวเซรามิตา
4.4.100000001315.50 (กจ.)

20,330.00 ตกลงราคา บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)
ราคา 20,330.- บาท

บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)
ราคา 20,330.- บาท
ใบสั่งจางที่ 8/2553/1 ลว. 28 ต.ค. 52

ศูนยบริการ

