สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ซอม-บริการ) รวมเปนเงิน 338,559.22 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1 จางซอมทําเครื่องถายเอกสาร แคนนอน จํานวน 4
รายการ

14,808.80 ตกลงราคา บจก. แคนนอนมารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด)
ราคา 14,808.80 บาท

บจก. แคนนอนมารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด)

ศูนยบริการ

ราคา 14,808.80 บาท
ใบสั่งจางที่ 10/2552/20 ลว. 1 ก.ย. 52

2 จางซอมทําเครื่องปรับอากาศหองประชุม 1 จํานวน 87,205.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
10 เครื่อง(4.1.100000003195.52 - 4.1.1000000032

ราคา 87,205.- บาท

04.52)
3 จางซอมทํารถยนตโฟลค ทะเบียน ฮง-2222
จํานวน 11 รายการ

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 87,205.- บาท
ใบสั่งจางที่ 16/2552/23 ลว. 3 ก.ย. 52

59,006.00 ตกลงราคา บจก. โฟลคธนบุรี (สาขาพระราม 2)
ราคา 59,006.- บาท

บจก. โฟลคธนบุรี (สาขาพระราม 2)

ศูนยบริการ

ราคา 59,006.- บาท
ใบสั่งจางที่ 16/2552/24 ลว. 3 ก.ย. 52

4 จางซอมทําเครื่องถายเอกสาร ริโก (4.4.6/49.นต.)

21,563.71 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 21,563.71 บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

ศูนยบริการ

ราคา 21,563.71 บาท
ใบสั่งจางที่ 11/2552/6 ลว. 3 ก.ย. 52

5 จางติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูงผานดาวเทียม
พรอมจานดาวเทียม

7,329.50 ตกลงราคา บมจ. ทีโอที
ราคา 7,329.50 บาท

บมจ. ทีโอที
ราคา 7,329.50 บาท
ใบสั่งจางที่ 5/2552/19 ลว. 4 ก.ย. 52

เสนอราคาต่ําสุด

6 จางเหมาจัดพิมพแบบพิมพ จํานวน 3 รายการ

51,895.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ

รานโสภณการพิมพ

ราคา 51,895.- บาท

ราคา 51,895.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 4/2552/25 ลว. 7 ก.ย. 52
7 จางซอมเครื่องปรับอากาศ (ชป.) (4.1.2/48 และ
1.14.4/44)

16,585.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

ราคา 16,585.- บาท

ราคา 16,585.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 9/2552/23 ลว. 7 ก. ย. 52
8 จางซอมทําเครื่องถายเอกสาร พานาโซนิค
(4.4.3/47)

7,896.60 ตกลงราคา บจก. เวิลดเทค โพรดัคท
ราคา 7,896.60 บาท

บจก. เวิลดเทค โพรดัคท

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 7,896.60 บาท
ใบสั่งจางที่ 9/2552/24 ลว. 7 ก.ย. 52

9 จางเหมาตรวจเช็คระยะ 50,000 กม. รถยนตโตโยต
ฟอรจูนเนอร ทะเบียน ฌฐ-3757

7,279.21 ตกลงราคา บจก. เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล
ราคา 7,279.21 บาท

บจก. เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล

ศูนยบริการ

ราคา 7,279.21 บาท
ใบสั่งจางที่ 16/2552/22 ลว. 11 ก.ย. 52

10 จางซอมทําโทรศัพทสายตรง หนาหอง อขน.
0-2233-7167

5,350.00 ตกลงราคา รานสยามคอม อิเล็คทริค
ราคา 5,350.- บาท

รานสยามคอม อิเล็คทริค

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 5,350.- บาท
ใบสั่งจางที่ 9/2552/25 ลว. 11 ก.ย. 52

11 จางเหมาซอมทํารถยนตโตโยตา คัมรี่ ทะเบียน
วม-414 (อขน.)

18,810.60 ตกลงราคา บจก. เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล
ราคา 18,810.60 บาท

บจก. เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล
ราคา 18,810.60 บาท
ใบสั่งจางที่ 18/2552/1 ลว. 17 ก.ย. 52

ศูนยบริการ

12 จางเปลี่ยนกระจกประตูหลังรถยนต อีซูซุ

9,779.80 ตกลงราคา บจก. อีซูซุเมโทร

แอคเวนเจอร ทะเบียน ชล-1436

ราคา 9,779.80 บาท

บจก. อีซูซุเมโทร

ศูนยบริการ

ราคา 9,779.80 บาท
ใบสั่งจางที่ 18/2552/3 ลว. 18 ก.ย. 52

13 จางซอมทําทอไอเสียเครื่องจักรใหญซายเรือเจาทา 16,050.00 ตกลงราคา หจก. อูปราการกลการ
จ.3

ราคา 16,050.- บาท

หจก. อูปราการกลการ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 16,050.- บาท
ใบสั่งจางที่ 12/2552/9 ลว. 23 ก.ย. 52

14 จางจัดพิมพแผนพับประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ

15,000.00 ตกลงราคา บจก. ไทภูมิ พับลิซิ่ง

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกมนตรี IMO ของประเทศไทย

ราคา 15,000.- บาท

บจก. ไทภูมิ พับลิซิ่ง
ราคา 15,000.- บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/26 ลว. 23 ก.ย. 52

เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (วัสดุ) เปนเงิน 820,415.17 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ 3 COM 3C16842
Switch 4005 2-PORT 1000 BASE-SX Module

54,142.00 ตกลงราคา บจก. ล็อกอิน เทคโนโลยี แอนด คอมพิวเตอร บจก. ล็อกอิน เทคโนโลยี แอนด คอมพิวเตอร เสนอราคาต่ําสุด
ราคา 54,142.- บาท

ราคา 54,142.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/25 ลว. 1 ก.ย. 52

2

ซื้อซองตราครุฑสีน้ําตาลไมขยายขาง 11x17"
จํานวน 500 ซอง

1,712.00 ตกลงราคา บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน เสนอราคาต่ําสุด
ราคา 1,712.- บาท

ราคา 1,712.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2552/29 ลว. 1 ก.ย. 52

3

ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

727.60 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 727.60 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 727.60 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 17/2552/8 ลว. 1 ก.ย. 52

4

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ Hp จํานวน 8 รายการ

24,610.00 ตกลงราคา บจก. มิสเตอรอิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส
ราคา 24,610.- บาท

บจก. มิสเตอรอิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 24,610.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/23 ลว. 2 ก.ย. 52

5

ซื้อหมึกเครื่องพิมพฯ จํานวน 3 รายการ

9,100.35 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 9,100.35 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 9,100.35 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/24 ลว. 2 ก.ย. 52

เสนอราคาต่ําสุด

6

ซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร เคียวเซราฯ 4 หลอด 25,252.00 ตกลงราคา บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)
ราคา 25,252.- บาท

บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 25,252.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/25 ลว. 2 ก.ย. 52

7

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ Hp จํานวน 6 กลอง

11,877.00 ตกลงราคา บจก. นันทรีย ซัพพลาย
ราคา 11,877.- บาท

บจก. นันทรีย ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 11,877.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 10/2552/11 ลว. 2 ก.ย. 52

8

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ Hp จํานวน 6 กลอง

11,877.00 ตกลงราคา บจก. นันทรีย ซัพพลาย
ราคา 11,877.- บาท

บจก. นันทรีย ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 11,877.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/23 ลว. 2 ก.ย. 52

9

ซื้อน้ําจืด จํานวน 100 ตัน

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

รานนิรันดร มารีน ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 17,000.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/25 ลว. 3 ก.ย. 52

10 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ

14,855.88 ตกลงราคา ราน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง

ราน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง

ราคา 14,855.88 บาท

ราคา 14,855.88 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 10/2552/10 ลว. 3 ก.ย. 52
11 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ Hp จํานวน 6 กลอง

10,914.00 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 10,914.- บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 10,914.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/25 ลว. 3 ก.ย. 52

เสนอราคาต่ําสุด

12 ซื้อแบตเตอรี่ฯ จํานวน 2 รายการ

15,108.40 ตกลงราคา บจก. สยาม เอส.ที.
ราคา 15,108.40 บาท

บจก. สยาม เอส.ที.

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 15,108.40 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/26 ลว. 3 ก.ย. 52

13 ซื้อน้ํามันเกียร ขนาด 946 มล. จํานวน 12 ขวด

5,148.84 ตกลงราคา บจก. ซีท โบต
ราคา 5,148.84 บาท

บจก. ซีท โบต

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 5,148.84 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/27 ลว. 4 ก.ย. 52

14 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ

2,140.00 ตกลงราคา หจก. พี โพรเซสเซอร
ราคา 2,140.- บาท

หจก. พี โพรเซสเซอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,140.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/28 ลว. 4 ก.ย. 52

15 ซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 2 รายการ

95,936.20 ตกลงราคา บจก. สยาม เอส.ที.
ราคา 95,936.20 บาท

บจก. สยาม เอส.ที.

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 95,936.20 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 19/2552/5 ลว. 4 ก.ย. 52

16 ซื้อเชือก ขนาด ø 48 มม. จํานวน 4 มวน

98,440.00 ตกลงราคา บจก. ไทยโคลอน
ราคา 98,440.- บาท

บจก. ไทยโคลอน

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 98,440.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 19/2552/6 ลว. 4 ก.ย. 52

17 ซื้อวัสดุ จํานวน 15 รายการ

16,013.62 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 16,013.62 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 16,013.62 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 19/2552/7 ลว. 4 ก.ย. 52

เสนอราคาต่ําสุด

18 ซื้อวัสดุ จํานวน 7 รายการ

5,644.25 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 5,644.25 บาท

ราคา 5,644.25 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 20/2552/1 ลว. 4 ก.ย. 52
19 ซื้อเมาส จํานวน 3 อัน

802.50 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 802.50 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 802.50 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 16/2552/8 ลว. 7 ก.ย. 52

20 ซื้อหมึกพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ริโก จํานวน
36 กลอง

17,334.00 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 17,334.- บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 17,334.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 16/2552/9 ลว. 7 ก.ย. 52

21 ซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร เคียวเซราฯ จํานวน
12 หลอด

53,928.00 ตกลงราคา บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)
ราคา 53,928.- บาท

บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 53,928.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 17/2552/9 ลว. 7 ก.ย. 52

22 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี จํานวน 24
รายการ

49,664.05 ตกลงราคา หจก. ซัคเซส เคมิคอล

หจก. ซัคเซส เคมิคอล

ราคา 49,664.05 บาท

ราคา 49,664.05 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 17/2552/10 ลว. 7 ก.ย. 52
23 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ Hp จํานวน 6 กลอง

11,877.00 ตกลงราคา บจก. นันทรีย ซัพพลาย
ราคา 11,877.- บาท

บจก. นันทรีย ซัพพลาย
ราคา 11,877.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/26 ลว. 8 ก.ย. 52

เสนอราคาต่ําสุด

24 ซื้อแบตเตอรี่น้ํา จํานวน 1 ลูก

2,396.80 ตกลงราคา บจก. สยาม เอส.ที.
ราคา 2,396.80 บาท

บจก. สยาม เอส.ที.

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,396.80 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 20/2552/2 ลว. 8 ก.ย. 52

25 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

1,266.88 ตกลงราคา ราน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง
ราคา 1,266.88 บาท

ราน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,266.88 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 20/2552/3 ลว. 8 ก.ย. 52

26 ซื้อวัสดุ จํานวน 17 รายการ

24,829.35 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 24,829.35 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 24,829.35 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 20/2552/4 ลว. 9 ก.ย. 52

27 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ

1,139.55 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 1,139.55 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,139.55 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 19/2552/8 ลว. 9 ก.ย. 52

28 ซื้อวัสดุ จํานวน 8 รายการ

34,584.54 ตกลงราคา ราน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง

ราน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง

ราคา 34,584.54 บาท

ราคา 34,584.54 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/26 ลว. 10 ก.ย. 52
29 ซื้อหมึกเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ริโก
จํานวน 10 กลอง

4,815.00 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 4,815.- บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 4,815.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/27 ลว. 10 ก.ย. 52

ตัวแทนจําหนาย

30 ซื้อหมึกเครื่อง Hp จํานวน 3 กลอง

5,938.50 ตกลงราคา บจก. นันทรีย ซัพพลาย
ราคา 5,938.50 บาท

บจก. นันทรีย ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 5,938.50 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/28 ลว. 10 ก.ย. 52

31 ซื้อฮารดดิส พรอมติดตั้งภายในเครื่อ 1 ตัว

2,140.00 ตกลงราคา ราน พี โพรเซสเซอร
ราคา 2,140.- บาท

ราน พี โพรเซสเซอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,140.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 10/2552/12 ลว. 10 ก.ย. 52

32 ซื้อกระดาษตอเนื่อง 9.5"x11" 3ชั้นไมมีเสนปรุ
2 ขาง จํานวน 20 กลอง

9,072.10 ตกลงราคา บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน เสนอราคาต่ําสุด
ราคา 9,072.10 บาท

ราคา 9,072.10 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 17/2552/11 ลว. 10 ก.ย. 52

33 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

3,049.50 ตกลงราคา หจก. พี โพรเซสเซอร
ราคา 3,049.50 บาท

หจก. พี โพรเซสเซอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 3,049.50 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 20/2552/5 ลว. 10 ก.ย. 52

34 ซื้อน้ําจืด จํานวน 200 ตัน

34,000.00 ตกลงราคา รานนิรันดร มารีน ซัพพลาย
ราคา 34,000.-บาท

รานนิรันดร มารีน ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 34,000.-บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/28 ลว. 10 ก.ย. 52

35 ซื้อเพาเวอรซัพพลาย จํานวน 1 ตัว

492.20 ตกลงราคา หจก. พี โพรเซสเซอร
ราคา 492.20 บาท

หจก. พี โพรเซสเซอร
ราคา 492.20 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 16/2552/10 ลว. 15 ก.ย. 52

เสนอราคาต่ําสุด

36 ซื้อวัสดุ จํานวน 41 รายการ

95,717.92 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 95,717.92 บาท

ราคา 95,717.92 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 19/2552/19 ลว. 18 ก.ย. 52
37 ซื้อ CPU จํานวน 2 ตัว

14,081.20 ตกลงราคา หจก. พี โพรเซสเซอร

หจก. พี โพรเซสเซอร

ราคา 14,081.20 บาท

ราคา 14,081.20 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 11/2552/18 ลว. 18 ก.ย. 52
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ

14,808.80 ตกลงราคา หจก. พี โพรเซสเซอร

หจก. พี โพรเซสเซอร

ราคา 14,808.80 บาท

ราคา 14,808.80 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 11/2552/19 ลว. 18 ก.ย. 52
39 ซื้อธงและเสาธง จํานวน 10 รายการ

14,982.14 ตกลงราคา รานโพรดักสแอนดเฮาท
ราคา 14,982.14 บาท

รานโพรดักสแอนดเฮาท

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 14,982.14 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 20/2552/6 ลว. 24 ก.ย. 52

40 ซื้อพุกเหล็ก จํานวน 4 กลอง

2,996.00 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 2,996.- บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 2,996.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 20/2552/7 ลว. 24 ก.ย. 52

เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (น้าํ มันเชื้อเพลิง) เปนเงิน 2,089,410.40 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว จํานวน 77,000 ลิต 2,089,410.40 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เรือเจาทา จ.3 และสํารองภายในกรม

ราคา 2,089,410.40 บาท

ราคา 2,089,410.40 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 1/2552/23 ลว. 10 ก.ย. 52

ตามมติคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฯ)
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง
/ราคากลาง

ผูเขาเสนอราคา

1 จางเหมากอสรางเขื่อนกันคลื่นที่
บริเวณทาเทียบเรือสําราญกีฬา ที่
อาวฉลอง จังหวัดภูเก็ต พรอมสิ่ง
กอสรางประกอบ

235,000,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. ยู.ซี.ดี. อินเตอรเนชั่นแนล
235,480,000.00
2. กิจการรวมคา วิน วิน
3. บจก. พอรท แอนด มารีน คอรปอเรชั่น
(พี.เอ.เอ็ม.)
4. บจก. กิจการรวมคา มารีน คอนสตรัคชั่น
2 จางเหมาซอมทําเรือฝกวิสูตรสาคร
8,482,425.00 ประกวดราคา 1. บจก. มิทสดีสิชั่น
และเรือฝกพยุหรักษ
2. บจก. อิตัลไทย มารีน

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

กิจการรวมคา วิน วิน
235,000,000.00 ราคาที่เสนอ 235,000,000.- บาท

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

บจก. อิตัลไทย มารีน
6,692,000.00 ราคาที่เสนอ 6,692,000.- บาท

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาผานเพียงราย
เดียว

3 จางเหมาซอมทําเรือยนตเจาทา 802
รวม 90 รายการ

3,734,300.00 ประกวดราคา 1. บจก. มิทสดีสิชั่น
2. บจก. เอส.เอส.ดับบลิว. (1998)

3,190,000.00 บจก. มิทสดีสิชั่น
ราคาที่เสนอ 3,190,000.- บาท

4 จางเหมาซอมทําเรือชลธารานุรักษ
รวม 20 รายการ

5,506,862.00 ประกวดราคา 1. บจก. มิทสดีสิชั่น

5,400,000.00 บจก. มิทสดีสิชั่น
ราคาที่เสนอ 5,400,000.- บาท

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

5 ซื้อปมขุด สําหรับเรือเจาทา ข.21
จํานวน 1 ชุด

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง
/ราคากลาง

ผูเขาเสนอราคา

5,000,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. พี.เอส.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง
2. บจก. วัฒนาสุข อินเตอรเนชั่นแนล

67,530,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. พรอมมิตร เอส เอ เอฟที
6 จางเหมารื้อถอน และกอสรางทา
2. บจก. บรรทัดไทย
เทียบเรือกันตัง จังหวัดตรัง (ทดแทน 70,130,000.00
ทาเทียบเรือเดิม)
3. หจก. ตรังทอง
4. บจก. พอรท แอนด มารีน คอรปอเรชั่น
(พี.เอ.เอ็ม.)
5. บจก. โปทีม บิลเดอร
7 จางเหมากอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
7,500,000.00 ประกวดราคา 1. หจก. รุงสวรรค กอสราง
พังคลองทาไข บริเวณหนาวัดนิโคร 4,510,000.00
2. บจก. วันชัย 1992
3. หจก. ตรังทอง
ธาราม(กระทุม) ตําบลทาไข อําเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. บจก. สหการธุรกิจ
5. หจก. ระยอง วี ซี วี คอนสตรัคชั่น
6. บจก. จรรโลง 1991
7. บจก. พงษสิทธิ์เข็มเจาะ
8. บจก. สุรีรัตน คอนสตรัคชั่น
9. บจก. ปาลม คอน
10. หจก. ชุนหลี แปดริ้ว

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

4,980,000.00 บจก. พี.เอส.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง
ราคาที่เสนอ 4,980,000.- บาท

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ
บจก. พอรท แอนด มารีน คอรปอเรชั่น1. คุณสมบัติและเอกสาร
(พี.เอ.เอ็ม.)
ถูกตองครบถวน
ราคาที่เสนอ 62,400,000.- บาท
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ
62,400,000.00

หจก. ชุนหลี แปดริ้ว
ราคาที่เสนอ 4,500,000.- บาท

4,500,000.00

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง
/ราคากลาง

ผูเขาเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

11. หจก. แสงนิยม
12. หจก. กรุงไทยสถาปตย
13. หจก. นายโคงกอสราง
14. บจก. จตุรมาส
15. บจก. เจนจิราสถาปตย
16. หจก. นอยเจริญกอสราง
8 จางเหมากอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง 27,000,000.00 ประกวดราคา 1. หจก. รุงสวรรค กอสราง
พังแมน้ําเจาพระยา บริเวณหนาวัด
2. หจก. ตรังทอง
นิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
3. บจก. สหการธุรกิจ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2
4. หจก. ระยอง วี ซี วี คอนสตรัคชั่น
5. บจก. จรรโลง 1991
6. บจก. ปาลม คอน
7. หจก. แสงนิยม
8. หจก. กรุงไทยสถาปตย
9. หจก. นายโคงกอสราง
10. บจก. จตุรมาส
11. บจก. เจนจิราสถาปตย
12. หจก. นอยเจริญกอสราง
13. บจก. ประยูรชัย (1984)
14. หจก. วิวิทยชัยกิจ

บจก. อาคารวิศวกร
ราคาที่เสนอ 20,115,000.- บาท

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง
/ราคากลาง

ผูเขาเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

15. บจก. แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเมนท
16. บจก. ออกัสท เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัสแตนท

9 จางเหมาซอมทําเรือยนตเจาทา 1302
รวม 30 รายการ

17. บจก. อาคารวิศวกร
18. หจก. เลยบริการ
19. บจก. บรรทัดไทย
20. หจก. ไทยเจริญศรีสะเกษ
21. หจก. พ.อภิวัฒนการกอสราง
2,191,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. มิทสดิสิชั่น
2. บจก. อิตัลไทย มารีน

20,115,000.00

1,790,000.00 บจก. มิทสดิสิชั่น
ราคาที่เสนอ 1,790,000.- บาท

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (สอบราคา)
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง

1 สอบราคาซื้อแพชูชีพแบบพองลม
สําหรับฝก พรอมอุปกรณ จํานวน
1 แพ

300,000.00 สอบราคา

2 สอบราคาซื้ออุปกรณควบคุมการ
ทํางานของเครื่องจักรใหญ และ
เครื่องยนตขับปมขุดของเรือเจาทา
ข.12 จํานวน 4 รายการ
3 สอบราคาซื้ออุปกรณสําหรับดับไฟ
จํานวน 5 รายการ

1,471,250.00 สอบราคา

4 สอบราคาจางเหมาซอมทําเรือเจาทา
147 และเรือยนตเจาทา 149 จํานวน
2 ลํา

1,392,000.00 สอบราคา

413,020.00 สอบราคา

ผูเขาเสนอราคา
1. บจก. มารีน เซอรวิเทค

1. บจก. เดนากา (ประเทศไทย)
2. บจก. เอ็นเวอรเทค
3. บจก. โทเทิล ควอลิตี้เมอรแคนไดส

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

288,207.00 บจก. มารีน เซอรวิเทค
ราคาที่เสนอ 288,207.- บาท

บจก. โทเทิล ควอลิต้เี มอรแคนไดส
ราคาที่เสนอ 1,455,200.- บาท
1,455,200.00

1. บจก. มารีนาไทย เอ็กซปอรต
2. บจก. มารีน เซอรวิเทค

506,110.00 บจก. มารีน เซอรวิเทค
527,219.30 ราคาที่เสนอ 410,000.- บาท
ทางกรมฯตอรองราคาบจก.มารีนฯ
ยินดีลดราคา

1. บจก. กัปตัน
2. หจก. อูตอเรือสายชล

1,435,000.00 หจก. อูตอเรือสายชล
1,385,000.00 ราคาที่เสนอ 1,385,000.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาผานเพียงราย
เดียว
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2.ทางกรมฯตอรองราคา
บจก.มารีนฯยินดีลดราคา
3. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง

ผูเขาเสนอราคา

5 สอบราคาจางเหมาทําความสะอาด
ที่ทําการกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี

1,241,070.00 สอบราคา

1. บจก. พีเออี (เทรดดิ้ง)
2. บจก. ไดมอนด แคร เซอรวิส
3. บจก. โปรแคร สเปเชียลตี้

6 สอบราคาจางเหมากอสรางทาเทียบ
เรือหนาวัดราชาธิวาส ริมแมน้ํา
เจาพระยา ถนนสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพฯ
7 สอบราคาจางเหมากอสรางรั้วพรอม
ประตูบานเลื่อน สํานักงานการ
ขนสงทางน้ําที่ 2 สาขานนทบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
8 สอบราคาจางเหมากอสรางทาเทียบ
เรือหนาวัดบางนางลี่ใหญ ริมแมน้ํา
แมกลอง ตําบลสวนหลวง อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1,838,000.00 สอบราคา

1. บจก. สหการธุรกิจ
2. หจก. อูบางหลวง

394,000.00 สอบราคา

1,102,000.00 สอบราคา

1. หจก. พี.เซอรวิส วอเตอร
2. หจก. กอสราง 51
3. บจก.เมืองไทย วิศวกรรมและกอสราง
1. บจก. สหการธุรกิจ
2. หจก. อูบางหลวง

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

1,297,848.00 บจก. ไดมอนด แคร เซอรวิส
1,217,880.00 ราคาที่เสนอ 1,217,880.- บาท
1,235,832.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ
หจก. อูบางหลวง
1. คุณสมบัติและเอกสาร
1,835,000.00 ราคาที่เสนอ 1,835,000.- บาท
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ
บจก. เมืองไทย วิศวกรรมและกอสราง 1. คุณสมบัติและเอกสาร
ราคาที่เสนอ 341,000.- บาท
ถูกตองครบถวน
341,504.90
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ
1,100,000.00 บจก. สหการธุรกิจ
1. คุณสมบัติและเอกสาร
1,112,000.00 ราคาที่เสนอ 1,100,000.- บาท
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง

9 สอบราคาจางเหมาซอมทําเรือเจาทา
304

157,000.00 สอบราคา

10 สอบราคาจางเหมาปรับปรุงทอน้ํา
ทิ้งอาคารหอพัก 1 และหอพัก 2
ศูนยฝกพาณิชยนาวี ตําบลบางดวน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

1,154,000.00 สอบราคา

ผูเขาเสนอราคา
1. หจก. อูปราการกลการ
2. บจก. อิตัลไทย มารีน

1. บจก. เมิรจ เพาเวอร เอ็นจิเนียริ่ง
2. หจก. ชาตรี การโยธา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

150,335.00 หจก. อูปราการกลการ
157,290.00 ราคาที่เสนอ 150,335.- บาท

1,037,900.00 บจก. เมิรจ เพาเวอร เอ็นจิเนียริ่ง
1,069,000.00 ราคาที่เสนอ 1,037,900.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (วิธีพิเศษ)
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง

1 จางเหมาซอมทําเรือเจาทา 301

วิธีพิเศษ

ผูเขาเสนอราคา
1. หจก. ศุภชัย ซัพพลาย

(เพิ่มเติม)

2 จางเหมาจัดทําและเผยแพรสื่อ
ประชาสัมพันธโครงการ 150 ป
แหงความปลอดภัยทางน้ํา กรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
3 จางเหมาซอมทําเรือเจาทา ข.17 และ
เรือเจาทา 217

4 จางเหมาซอมทําเรือเจาทา ส.2
(เพิ่มเติม)

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

3,918,340.00 หจก. ศุภชัย ซัพพลาย

ราคาที่เสนอ 3,9618,340.- บาท

6,000,000.00 วิธีพิเศษ

1. บจก. คมนมาศ
2. บจก. เอฟเวอรีธิงก

5,997,350.00 บจก. เอฟเวอรีธิงก
5,984,510.00 ราคาที่เสนอ 5,970,600.- บาท

วิธีพิเศษ

1. บจก. ซี เครสท มารีน

5,382,662.82 บจก. ซี เครสท มารีน
ราคาที่เสนอ 5,382,662.82 บาท

วิธีพิเศษ

1. บจก. ซี เครสท มารีน

5,724,500.00 บจก. ซี เครสท มารีน
ราคาที่เสนอ 5,724,500.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาและระยะเวา
การซอมทําเหมาะสม
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาและระยะเวลา
การซอมทําเหมาะสม
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาและระยะเวา
การซอมทําเหมาะสม

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง

5 จางเหมาซอมทํารถขุดยี่หอโคมัตสุ

ผูเขาเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

2,500,000.00 วิธีพิเศษ

1. บจก. บางกอกมอเตอรเวอคส

2,470,000.00 บจก. บางกอกมอเตอรเวอคส

2,500,000.00 วิธีพิเศษ

1. บจก. เมโทรแมชีนเนอรี่

2,456,000.00 บจก. เมโทรแมชีนเนอรี่
ราคาที่เสนอ 2,456,000.- บาท

รถขุด จบ.1

6 จางเหมาซอมทํารถขุดยี่หอ แคต
เตอรพิลลา (รถขุด ชม.2)

7 จางเหมาซอมทําเรือเจาทา 45 และ
เรือเจาทา 162 จํานวน 11 รายการ

8 จางเหมาซอมทํารถขุดยี่หอแคตเตอร
พิลลาร (รถขุด สฎ.2)

วิธีพิเศษ

2,500,000.00 วิธีพิเศษ

1. หจก. อูตอเรือสายชล

1. บจก. เมโทรแมชีนเนอรี่

451,160.15 หจก. อูตอเรือสายชล
ราคาที่เสนอ 451,160.15 บาท

2,490,000.00 บจก. เมโทรแมชีนเนอรี่
ราคาที่เสนอ 2,490,000.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. ตัวแทนจําหนายรถขุด
ยี่หอ โคมัตสุเพียงผูเดียวใน
ประเทศไทย
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. ตัวแทนจําหนายรถขุด
ยี่หอ แคตเตอรพิลลารเพียง
ผูเดียวในประเทศไทย
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาและระยะเวา
การซอมทําเหมาะสม
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. ตัวแทนจําหนายรถขุด
ยี่หอ แคตเตอรพิลลารเพียง
ผูเดียวในประเทศไทย

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ที่ปรึกษาฯ วิธีคัดเลือก)
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง

1 โครงการศึกษาวางแผนแมบท และ
สํารวจออกแบบ เพื่อกอสรางระบบ
ปองกันตลิ่งพังในแมน้ําปาสัก

วิธีคัดเลือก

ผูเขาเสนอราคา
กลุมบริษัทที่ปรึกษา
บจก.อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป และ
บจก.ลานนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส
และบจก.โกลเดนแพลน

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนิน
งาน

วิธีคัดเลือก

1. บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส

3 โครงการสํารวจและออกแบบ

วิธีคัดเลือก

1. ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศษสตร

โครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง

บริเวณพื้นที่หมูที่ 2, 3, 7 และ 8
ตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บจก.อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป และ 1. ขอเสนอทางดานวิชาการ

3,495,000.00

บจก.ลานนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส ของกลุมบริษัทฯมีความ

สอดคลองกับขอกําหนดที่
ราคาที่เสนอ 3,495,000.- บาท
ตองปฏิบัติตาม
2. คุณสมบัติผานเกณฑการ
พิจารณา
พจารณา
13,920,000.00 บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส
1. ขอเสนอทางดานวิชาการ
ราคาที่เสนอ 13,920,000.- บาท
ของกลุมบริษัทฯมีความ
สอดคลองกับขอกําหนดที่
ตองปฏิบัติตาม
2. คุณสมบัติผานเกณฑการ
พิจารณา
3,490,000.00 ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม 1. ขอเสนอทางดานวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ของกลุมบริษัทฯมีความ
เกษตรศษสตร
สอดคลองกับขอกําหนดที่
ราคาที่เสนอ 3,490,000.- บาท
ตองปฏิบัติตาม
2. คุณสมบัติผานเกณฑการ
พิจารณา
และ บจก.โกลเดนแพลน

