สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (วัสดุ) เปนเงิน 178,745.01 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อแบตเตอรี่รถยนตโตโยตา คอมมิวเตอร
ทะเบียน อร-4201

2,675.00 ตกลงราคา บจก. เกียวโดแบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
ราคา 2,675.- บาท

บจก. เกียวโดแบตเตอรี่ (ประเทศไทย)

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,675.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/30 ลว. 12 ก.พ. 52

2

ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ

1,444.50 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 1,444.50 บาท

ราคา 1,444.50 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/32 ลว. 12 ก.พ. 52
3

ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

1,407.05 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 1,407.05 บาท

ราคา 1,407.05 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/31 ลว. 12 ก.พ. 52
4

ซื้อสีน้ํามัน เบอร G-303

599.20 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 599.20 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 599.20 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/29 ลว. 12 ก.พ. 52

5

ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

24,286.86 ตกลงราคา บจก. เอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด)
ราคา 24,286.86 บาท

บจก. เอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด)
ราคา 24,286.86 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/6 ลว. 16 ก.พ. 52

ตัวแทนจําหนาย

6

ซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร KIP

33,384.00 ตกลงราคา บจก. เอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด)
ราคา 33,384.- บาท

บจก. เอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 33,384.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/4 ลว. 16 ก.พ. 52

7

ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

4,914.51 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 4,914.51 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 4,914.51 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/5 ลว. 16 ก.พ. 52

8

ซื้อน้ําจืด จํานวน 100 ตัน

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

รานนิรันดร มารีน ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 17,000.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/11 ลว. 17 ก.พ. 52

9

ซื้อหมึกบราเดอร จํานวน 3 กลอง

8,025.00 ตกลงราคา บจก. พรทวีโอเอ

บจก. พรทวีโอเอ

ราคา 8,025.- บาท

ราคา 8,025.- บาท

ตัวแทนจําหนาย

ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/24 ลว. 19 ก.พ. 52
10 ซื้อหมึก HP จํานวน 1 กลอง

2,870.81 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 2,870.81 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,870.81 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/22 ลว. 19 ก.พ. 52

11 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ

3,638.00 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 3,638.- บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 3,638.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 10/2552/4 ลว. 19 ก.พ. 52

เสนอราคาต่ําสุด

12 ซื้อชุดทําความสะอาดเครื่อง Zebra P3301

1,605.00 ตกลงราคา บจก. อินเทค คารด เทคโนโลยี
ราคา 1,605.- บาท

บจก. อินเทค คารด เทคโนโลยี

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 1,605.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/25 ลว. 19 ก.พ. 52

13 ซื้อซองครุฑสีน้ําตาลขยายขา ซี3

2,317.62 ตกลงราคา บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน เสนอราคาต่ําสุด
ราคา 2,317.62 บาท

ราคา 2,317.62 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/23 ลว. 19 ก.พ. 52

14 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

35,096.00 ตกลงราคา บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)
ราคา 35,096.- บาท

บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 35,096.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/12 ลว. 20 ก.พ. 52

15 ซื้อแฟมสันกวาง 3" จํานวน 60 เลม

2,551.95 ตกลงราคา บจก. นานมีอุตสาหกรรม
ราคา 2,551.95 บาท

บจก. นานมีอุตสาหกรรม

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,551.95 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/7 ลว. 25 ก.พ. 52

16 ซื้อวัสดุ จํานวน 7 รายการ

6,018.06 ตกลงราคา หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
ราคา 6,018.06 บาท

หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 6,018.06 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/8 ลว. 25 ก.พ. 52

17 ซื้อกระดาษ 210 แกรม เอ4 จํานวน
2 รายการ

894.74 ตกลงราคา บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
ราคา 894.74 บาท

บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน

ราคา 894.74 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/9 ลว. 25 ก.พ. 52

เสนอราคาต่ําสุด

18 ซื้อเมาส Optical logitech จํานวน 9 ตัว

2,118.60 ตกลงราคา บจก. พีแอนดเจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง
ราคา 2,118.60 บาท

บจก. พีแอนดเจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,118.60 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 11/2552/9 ลว. 25 ก.พ. 52

19 ซื้อหมึก รุน C6578D (13.1.17/46,
13.2.23/45)

9,215.91 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 9,215.91 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 9,215.91 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/26 ลว. 26 ก.พ. 52

20 ซื้อหมึก รุน C51645A (13.1.17/46)

9,052.20 ตกลงราคา บจก. พีแอนดเจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง
ราคา 9,052.20 บาท

บจก. พีแอนดเจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 9,052.20 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/27 ลว. 26 ก.พ. 52

21 หมึกพิมพสําเนาสีดํา

9,630.00 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 9,630.- บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 9,630.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/28 ลว. 26 ก.พ. 52

ตัวแทนจําหนาย

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ซอม-บริการ) รวมเปนเงิน 210,069.89 บาท
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อ-จัดจาง
จางพิมพแบบ บ.52 สมุดทะเบียนเรือไทย
จํานวน 200 เลม

วงเงิน
งบประมาณ

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

42,800.00 ตกลงราคา หจก. ส.มงคลการพิมพ
ราคา 42,800.- บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หจก. ส.มงคลการพิมพ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 42,800.- บาท
ใบสั่งจางที่ 18/2552/9 ลว. 4 ก.พ. 52

2

จางพิมพแบบ ท.2 ใบสั่งเก็บเงิน จํานวน 500 เลม
และประกาศนียบัตรสุขภาพ จํานวน 200 เลม

38,948.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ

รานโสภณการพิมพ

ราคา 38,948.- บาท

ราคา 38,948.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 10/2552/8 ลว. 4 ก.พ. 52
3

จางทําหัวหมุดหลักฐานแผนที่มาตรฐาน GPS
ตามแบบที่ทางสสว. กําหนด

98,868.00 ตกลงราคา บจก. เค.ซัพพลาย
ราคา 98,868.- บาท

บจก. เค.ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 98,868.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 8/2552/7 ลว. 5 ก.พ. 52

4

จางตรวจเช็คระยะ50,000 กม.พรอมเปลี่ยน
ถายน้ํามันหลอลื่นรถยนตนิสสัน เออรแวน

2,025.51 ตกลงราคา บจก. สยามกลการเซลส
ราคา 2,025.51 บาท

ทะเบียน ฮก-165
5

จางซอมเครื่องปริ้นเตอร (13.2.69/47)
(พร.)

บจก. สยามกลการเซลส

ศูนยบริการ

ราคา 2,025.51 บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2552/17 ลว. 6 ก.พ. 52

3,852.00 ตกลงราคา บจก. พี.ซี.เทค.เซอรวิส
ราคา 3,852.- บาท

บจก. พี.ซี.เทค.เซอรวิส
ราคา 3,852.- บาท
ใบสั่งจางที่ 10/2552/10 ลว. 11 ก.พ.52

เสนอราคาต่ําสุด

ลําดับที่
6

งานจัดซื้อ-จัดจาง
จางซอมเครื่องปรับอากาศ (1.14.19/36)
(ยพ.)

วงเงิน
งบประมาณ

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

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

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,675.- บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2552/19 ลว. 18 ก.พ. 52

7

จางตรวจเช็คระยะ125,000กม.พรอมเปลี่ยนถาย
น้ํามันหลอลื่นรถยนตนิสสัน เออรแวน

4,637.38 ตกลงราคา บจก. สยามกลการเซลส
ราคา 4,637.38 บาท

ทะเบียน ฮก-166
8

จางซอมเครื่องปรับอากาศ (1.14.7/42)
(วศ.)

บจก. สยามกลการเซลส

ศูนยบริการ

ราคา 4,637.38 บาท
ใบสั่งจางที่ 1/2552/20 ลว. 19 ก.พ.52

3,317.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 3,317.- บาท

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 3,317.- บาท
ใบสั่งจางที่ 8/2552/8 ลว. 20 ก.พ. 52

9

จางขจัดสิ่งอุดตัน อาคาร 2 ชั้น 3 (สมร.)

4,815.00 ตกลงราคา บจก. วี.อาร.ดี.กรุป

บจก. วี.อาร.ดี.กรุป

ราคา 4,815.- บาท

ราคา 4,815.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 6/2552/3 ลว. 25 ก.พ. 52
10 จางซอมเครื่องปรับอากาศ (1.14.7/42)
(วศ.)

3,317.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 3,317.- บาท

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 3,317.- บาท
ใบสั่งจางที่ 8/2552/8 ลว. 20 ก.พ. 52

11 จางขจัดสิ่งอุดตัน อาคาร 2 ชั้น 3 (สมร.)

4,815.00 ตกลงราคา บจก. วี.อาร.ดี.กรุป

บจก. วี.อาร.ดี.กรุป

ราคา 4,815.- บาท

ราคา 4,815.- บาท
ใบสั่งจางที่ 6/2552/3 ลว. 25 ก.พ. 52

เสนอราคาต่ําสุด

