สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ประกวดราคาฯ)
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

1 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก
ทรอนิกส จางเหมาผลิตทอน้ํา ขนาดØ
12 นิ้ว, ทอน้ํา ขนาด Ø 14 นิ้ว, ทุน
สําหรับทอน้ํา ขนาด Ø 12 นิ้ว และทุน
สําหรับทอน้ํา ขนาด Ø 14 นิ้ว จํานวน 4
รายการ
2 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอ
นิกส จางเหมากอสรางเขื่อนปองกัน
ตลิ่งพังที่บริเวณ หมูที่ 3 ตําบลบานใหม
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรี
อยุธยา
3 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอ
นิกส จางเหมาซอมทําเรือยนตเจาทา 205

และเรือยนตเจาทา 207 จํานวน 2 ลํา

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง
/ราคากลาง

ผูเขาเสนอราคา

18,206,050.00 ประกวดราคา บจก. แซฟทรอล

60,000,000.00 ประกวดราคา 1. บจม. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต
59,710,000.00
2. บจก. ประยูรชัย (1984)
3. บจก. จรรโลง (1991)
4. หจก. รุงสวรรคกอสราง
5. หจก. กรุงไทยสถาปตย
6. หจก. นอยเจริญกอสราง
3,493,764.00 ประกวดราคา 1. บจก. ซีเครสท มารีน
3,592,000.00
2. หจก. อูปราการกลการ
3. บจก. กัปตัน

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

17,900,000.00 บจก. แซฟทรอล
ราคาที่เสนอ 17,900,000.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาผานเพียงราย
เดียว

หจก. รุงสวรรคกอสราง
ราคาที่เสนอ 59,670,000.- บท

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

หจก. อูปราการกลการ
3,450,000.00 ราคาที่เสนอ 3,450,000.- บาท

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

59,670,000.00

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

4 ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็ก
ทรอนิกส ทุนเครื่องหมายการเดินเรือ
พรอมอุปกรณ ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ไมนอยกวา 1.50 เมตร จํานวน 10 ชุด
5 ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็ก
ทรอนิกส ทุนเครื่องหมายการเดินเรือ
พรอมอุปกรณ ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ไมนอยกวา 2.10 เมตร จํานวน 10 ชุด
6 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอ
นิกส จางเหมากอสรางทาเทียบเรือที่
รองน้ํานาทับ จ.สงขลา

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง
/ราคากลาง

ผูเขาเสนอราคา

10,000,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. ลีดเดอร เจนเนอรัล เทคโนโลยี
อีควิปเมนท
2. บจก. แอ็ดวานซ
20,000,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. ลีดเดอร เจนเนอรัล เทคโนโลยี
อีควิปเมนท
2. บจก. แอ็ดวานซ

11,128,000.00 ประกวดราคา 1. หจก. ระยอง วี.ซี.วี.คอนสตรัคชั่น
2. หจก. หาดใหญเรืองชัยการโยธา
3. หจก. ตรังทอง
4. บจก. สหการธุรกิจ
7 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอ
5,819,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. ซีเครสท มารีน
นิกส จางเหมาซอมทําเรือยนตเจาทา 212
2. หจก. อูปราการกลการ
เรือยนตเจาทา 214 และเรือยนตเจาทา 218
3. บจก. กัปตัน
จํานวน 3 ลํา
8 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอ 380,000,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. พรอมมิตร เอสเอเอฟที
นิกส จางเหมากอสรางสถานีขนสงสินคา
2. บจก. ยู.ซี.ดี. อินเตอรเนชั่นแนล
3. บจก. พอรท แอนด มารีน คอรปอเรชั่น
ทางลําน้ําเพื่อการประหยัดพลังงาน ที่
อําเภอทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

4. บจก. เนาวรัตนพัฒนาการ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

7,449,000.00 บจก. ลีดเดอร เจนเนอรัล เทคโนโลยี 1. คุณสมบัติและเอกสาร
อีควิปเมนท
ถูกตองครบถวน
ราคาที่เสนอ 7,449,000.- บาท
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ
บจก. แอ็ดวานซ
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ราคาที่เสนอ 11,837,000.- บาท
ถูกตองครบถวน
11,837,000.00
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ
หจก. หาดใหญเรืองชัยการโยธา
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
11,118,000.00 ราคาที่เสนอ 11,118,000.- บาท
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ
บจก. กัปตัน
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ราคาที่เสนอ 5,768,000.- บาท
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
5,768,000.00
ประมาณ
บจก. ยู.ซี.ดี. อินเตอรเนชั่นแนล
1. คุณสมบัติและเอกสาร
379,600,000.00 ราคาที่เสนอ 379,600,000.- บาท ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง
/ราคากลาง

ผูเขาเสนอราคา

9 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอ
18,000,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. โปรเกรส เนวิเกชั่น
นิกส จางเหมากอสรางหลักไฟขอบรอง
2. หจก. พัฒนาบรรณกิจ
และหลักไฟแสดงที่หมายอันตราย พรอม
อุปกรณเครื่องหมายการเดินเรือ โครงการ
ที่ 2
10 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอ
10,884,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส
นิกส งานจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร
รองรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
11 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอ
23,398,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. บรรทัดไทย
นิกส จางเหมากอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
2. หจก. อึ้งแซเฮง
3. หจก. พงษศักดิ์เซอรวิส
พังและพนังกั้นน้ําแมน้ําเพชรบุรี บริเวณ
หนาวัดเขาตะเครา ต.บางครก อ.บานแหลม
4. บจก. จรรโลง (1991)
จ.เพชรบุรี
5. บจก. จตุรมาศ
6. หจก. ศิริไพบูลยพัฒนาการ
7. หจก. กรุงไทยสถาปตย
8. หจก. รุงสวรรค กอสราง
9. หจก. ระยอง วี.ซี.วี คอนสตรัคชั่น
10. บจก. สหการธุรกิจ
11. บจก. ปาลม คอน

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

หจก. พัฒนาบรรณกิจ
17,980,000.00 ราคาที่เสนอ 17,980,000.- บาท

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

10,800,000.00 บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส
ราคาที่เสนอ 10,800,000.- บาท

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

บจก. ปาลม คอน
ราคา 18,885,335.- บาท

18,885,335.00

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง
/ราคากลาง

12 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอเล็กทรอ
นิกส เพื่อจางเหมาตอสรางโปะบรรทุก
รถขุดตักดิน BACK HOE

13 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอ
นิกส จางเหมากอสรางหลักไฟขอบรอง
และหลักไฟแสดงที่หมายอันตราย พรอม
อุปกรณเครื่องหมายการเดินเรือ โครงการ
ที่ 1

ผูเขาเสนอราคา

12. หจก. มานะพาณิชย
13. หจก. เจนจิราสถาปตย
14. บจก. ลิ่มพงศพันธ กอสราง
15. หจก. ตรังทอง
16. หจก. นอยเจริญกอสราง
17. บจก. ออกัสท เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท
3,000,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. ไทยอินเตอรเนชั่นแนล ดอรคยารค
2. บจก. ยูหลิมโบต
3. บจก. บุญนําโชค วิศวกรรม
4. บจก. ซี.เอ็ม.พี.เซ็นเตอรดีเวลลอปเมนท
5. บจก. กัปตัน
19,500,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. โปรเกรส เนวิเกชั่น
2. หจก. พัฒนาบรรณกิจ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บจก. ยูหลิมโบต
1,845,000.00 ราคาที่เสนอ 1,845,000.- บาท

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

19,475,000.00 บจก. โปรเกรส เนวิเกชั่น
ราคาที่เสนอ 19,475,000.- บาท

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

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

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง
/ราคากลาง

ผูเขาเสนอราคา

1 สอบราคาซื้อเครื่องพิมพแบบแปลน
ยอ-ขยาย ดิจิตอล ระบบมัลติฟงกชั่น
จํานวน 1 เครื่อง

1,300,000.00 สอบราคา

2 สอบราคาจางเหมาพิมพแบบ บ.95
(ใบอนุญาตใชเรือ) จํานวน 10,000
เลม

609,900.00 สอบราคา

1. บมจ. เอ็น เอส เอฟ กรุป
2. บจก. กอปป สเตชั่น แอนด ซัพพลาย
3. บจก. โอเซ (ประเทศไทย)
4. บจก. ปภาวิน
1. บจก. จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง

3 สอบราคาซื้อกระดาษถายเอกสาร 80
แกรม ขนาด เอ4 จํานวน 4,000 รีม

385,200.00 สอบราคา

1. บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

1,280,000.00 บมจ. เอ็น เอส เอฟ กรุป
ราคาที่เสนอ 1,280,000.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ
609,900.00 บจก. จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง 1. คุณสมบัติและเอกสาร
ราคาที่เสนอ 609,900.- บาท
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาผานเพียงราย
เดียว
342,400.00 บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ 1. คุณสมบัติและเอกสาร
บางปะอิน
ถูกตองครบถวน
ราคาที่เสนอ 342,400.- บาท
2. เสนอราคาผานเพียงราย
เดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (น้ํามันเชื้อเพลิง) เปนเงิน 429,369.60 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว จํานวน 16,000 ลิต
ปมน้ํามันจ.สมุทรปราการ

429,369.60 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 429,369.60 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 429,369.60 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2552/19 ลว. 17 ก.ค. 52

ตามมติคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ครุภัณฑ) เปนเงิน 44,779.50 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

1

ซื้ออุปกรณพนสารเคมีขจัดคราบ
น้ํามันแบบเคลื่อนที่ จํานวน 3 ชุด

วงเงิน
งบประมาณ

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

44,779.50 ตกลงราคา บจก. บรองโกล ไวซ
ราคา 44,779.50 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
บจก. บรองโกล ไวซ
ราคา 44,779.50 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/28 ลว. 30 ก.ค. 52

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (วัสดุ) เปนเงิน 504,427.74 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อน้ําจืด จํานวน 100 ตัน

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

รานนิรันดร มารีน ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 17,000.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/19 ลว. 1 ก.ค. 52

2

ซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ

1,483.02 ตกลงราคา บจก. เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส
ราคา 1,483.02 บาท

บจก. เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,483.02 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/20 ลว. 3 ก.ค. 52

3

ซื้อกระดาษถายเอกสาร เอ4 80 แกรม จํานวน
1,000 รีม

94,160.00 ตกลงราคา บจก. เอ เอ เปเปอร แอนด สเตชั่นเนอรี่
ราคา 94,160.- บาท

บจก. เอ เอ เปเปอร แอนด สเตชั่นเนอรี่

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 94,160.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/23 ลว. 9 ก.ค. 52

4

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ Samsung จํานวน 1 กลอง

4,815.00 ตกลงราคา บจก. มิสเตอร อิ้งค คอมพิวเตอร เซอรวิส
ราคา 4,815.- บาท

บจก. มิสเตอร อิ้งค คอมพิวเตอร เซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 4,815.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2552/16 ลว. 10 ก.ค. 52

5

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ hp Q2612A จํานวน 6
กลอง

11,235.00 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 11,235.- บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 11,235.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2552/17 ลว. 10 ก.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

6

ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ

11,545.30 ตกลงราคา บจก. นานมี
ราคา 11,545.30 บาท

บจก. นานมี

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 11,545.30 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2552/18 ลว. 10 ก.ค. 52

7

ซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร ริโก จํานวน 2
หลอด

4,708.00 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 4,708.- บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 4,708.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/4 ลว. 14 ก.ค. 52

8

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ hp Q6511A จํานวน 3
กลอง

10,634.73 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 10,634.73 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 10,634.73 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/5 ลว. 14 ก.ค. 52

9

ซื้อวัสดุ จํานวน 17 รากยาร

6,003.77 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 6,003.77 บาท

ราคา 6,003.77 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/6 ลว. 14 ก.ค. 52
10 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

7,650.50 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 7,650.50 บาท

ราคา 7,650.50 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/7 ลว. 15 ก.ค. 52
11 ซื้อHarddisk 160GB จํานวน 1 อัน

2,247.00 ตกลงราคา บจก. ภัทรานิษฐ คอรปอเรชั่น เซอรวิส
ราคา 2,247.- บาท

บจก. ภัทรานิษฐ คอรปอเรชั่น เซอรวิส
ราคา 2,247.- บาท
ใบสั่งซื้อที่15/2552/8 ลว. 17 ก.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

12 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ hp Q2612A จํานวน 10
กลอง

18,190.00 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 18,190.- บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 18,190.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/17 ลว. 17 ก.ค. 52

13 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ

19,348.60 ตกลงราคา หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
ราคา 19,348.60 บาท

หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 19,348.60 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 11/2552/14 ลว. 20 ก.ค. 52

14 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ

13,666.58 ตกลงราคา หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
ราคา 13,666.58 บาท

หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 13,666.58 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/9 ลว. 20 ก.ค. 52

15 ซื้อกระดาษถายเอกสาร เอฟ4 ขนาด 80 แกรม
จํานวน 20 รีม

2,282.40 ตกลงราคา บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน เสนอราคาต่ําสุด
ราคา 2,282.40 บาท

ราคา 2,282.40 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/10 ลว. 20 ก.ค. 52

16 ซื้อวัสดุ จํานวน 9 รายการ

17,532.00 ตกลงราคา รานปยะพรการคา
ราคา 17,532.- บาท

รานปยะพรการคา

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 17,532.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/11 ลว. 20 ก.ค. 52

17 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ

1,412.40 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 1,412.40 บาท

ราคา 1,412.40 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/12 ลว. 20 ก.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

18 ซื้อเมาส จํานวน 5 อัน

1,524.75 ตกลงราคา บจก. สหธุรกิจ
ราคา 1,524.75 บาท

บจก. สหธุรกิจ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,524.75 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/24 ลว. 22 ก.ค. 52

19 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ hp Q2613A จํานวน 3
กลอง

5,810.10 ตกลงราคา บจก. บาย วัน
ราคา 5,810.10 บาท

บจก. บาย วัน

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 5,810.10 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/25 ลว. 22 ก.ค. 52

20 ซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 2 รายการ

84,637.00 ตกลงราคา บจก. เกียวโดแบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
ราคา 84,637.- บาท

บจก. เกียวโดแบตเตอรี่ (ประเทศไทย)

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 84,637.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/26 ลว. 22 ก.ค. 52

21 ซื้อวิทยุสื่อสาร V7 จํานวน 11 เครื่อง

44,726.00 ตกลงราคา บจก. เพอรเนอร
ราคา 44,726.- บาท

บจก. เพอรเนอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 44,726.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2552/19 ลว. 22 ก.ค. 52

22 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ

4,568.90 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 4,568.90 บาท

ราคา 4,568.90 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 12/2552/9 ลว. 23 ก.ค. 52
23 ซื้อหลอดตะเกียบ Osram จํานวน 12 หลอด

1,219.80 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 1,219.80 บาท

ราคา 1,219.80 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/21 ลว. 23 ก.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

24 ซื้อ USB Flash Drive จํานวน 15 อัน

4,012.50 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 4,012.50 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 4,012.50 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/18 ลว. 23 ก.ค. 52

25 ซื้อกระดาษทําปก 210 แกรม เอ4 คละสี
จํานวน 5 รีม

2,236.84 ตกลงราคา บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
ราคา 2,236.84 บาท

บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,236.84 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/19 ลว. 23 ก.ค. 52

26 ซื้อวัสดุ จํานวน 6 รายการ

860.28 ตกลงราคา หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
ราคา 860.28 บาท

หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 860.28 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/20 ลว. 23 ก.ค. 52

27 ซื้อแบตเตอรี่แหงแบบปดผนึก จํานวน 1 อัน

930.90 ตกลงราคา บจก. สยาม เอส.ที.

บจก. สยาม เอส.ที.

ราคา 930.90 บาท

ราคา 930.90 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 7/2552/29 ลว. 23 ก.ค. 52
28 ซื้อวัสดุ จํานวน 16 รายการ

53,542.80 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 53,542.80 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 53,542.80 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/13 ลว. 28 ก.ค. 52

29 ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ จํานวน 1 เครื่อง

2,359.35 ตกลงราคา บจก. นานมี
ราคา 2,359.35 บาท

บจก. นานมี
ราคา 2,359.35 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/14 ลว. 28 ก.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

30 ซื้อลวดเย็บกระดาษ จํานวน 5 รายการ

2,921.10 ตกลงราคา บจก. นานมีอุตสาหกรรม
ราคา 2,921.10 บาท

บจก. นานมีอุตสาหกรรม

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,921.10 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/15 ลว. 28 ก.ค. 52

31 ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จํานวน 2 อัน

2,000.90 ตกลงราคา ราน เอส.ที.ดี. เทรดดิ้ง
ราคา 2,000.90 บาท

ราน เอส.ที.ดี. เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,000.90 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/16 ลว. 28 ก.ค. 52

32 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ hp Q2613A จํานวน 4
กลอง

8,132.00 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 8,132.- บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 8,132.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2552/21 ลว. 28 ก.ค. 52

33 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ

4,098.10 ตกลงราคา หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
ราคา 4,098.10 บาท

หจก. ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 4,098.10 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/21 ลว. 29 ก.ค. 52

34 ซื้อลวดสลิง เสนรอบวง 3 นิ้ว ยาว 20 เมตร
พรอมเขาหัวตําลี สําหรับยึดที่ปลายทั้งสองดาน

16,478.00 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 16,478.- บาท

ราคา 16,478.- บาท

(ลวดสลิงโต 1 นิ้ว)
35 ซื้อจอภาพ LCD Samsung จํานวน 1 เครื่อง

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/27 ลว. 30 ก.ค. 52
4,601.00 ตกลงราคา หจก. พี โพรเซสเซอร
ราคา 4,601.- บาท

หจก. พี โพรเซสเซอร
ราคา 4,601.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/29 ลว. 30 ก.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

36 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ

2,966.04 ตกลงราคา บจก. นานมีอุตสาหกรรม
ราคา 2,966.04 บาท

บจก. นานมีอุตสาหกรรม

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,966.04 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2552/20 ลว. 30 ก.ค. 52

37 ซื้อวัสดุ จํานวน 6 รายการ

7,080.19 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 7,080.19 บาท

ราคา 7,080.19 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 14/2552/27 ลว. 31 ก.ค. 52
38 ซื้อวัสดุ จํานวน 14 รายการ

5,806.89 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 5,806.89 บาท

ราคา 5,806.89 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/17 ลว. 31 ก.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ซอม-บริการ) รวมเปนเงิน 354,056.06 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

จางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลระบบปรับอากา
รถยนตนิสสัน เออรแวน ทะเบียน ฮก-4159 จํานวน

15,400.00 ตกลงราคา รานบอย ออโตเซอรวิส
ราคา 15,400.- บาท

3 รายการ
2

จางซอมทําเครื่องพิมพ Epson LQ2170I จํานวน
3 รายการ

รานบอย ออโตเซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 15,400.- บาท
ใบสั่งจางที่ 16/2552/12 ลว. 1 ก.ค. 52

2,953.20 ตกลงราคา บจก. พี.ซี.เทค.เซอรวิส
ราคา 2,953.20 บาท

บจก. พี.ซี.เทค.เซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,953.20 บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/14 ลว. 2 ก.ค. 52

3

จางซอมทําเครื่องพิมพหนังสือคนประจําเรือ
(1.99.1/43)

2,140.00 ตกลงราคา บจก. ยิบอินซอย
ราคา 2,140.- บาท

บจก. ยิบอินซอย

ศูนยบริการ

ราคา 2,140.- บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/15 ลว. 2 ก.ค. 52

4

จางซอมทําเครื่องโทรสาร Brother (4.5.6/51)

1,498.00 ตกลงราคา บจก. พรทวีโอเอ
ราคา 1,498.- บาท

บจก. พรทวีโอเอ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,498.- บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/16 ลว. 2 ก.ค. 52

5

จางซอมเครื่องปรับอากาศ สํานักแผน จํานวน 4
รายการ (1.14.10/35, 1.14.12/35)

13,054.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

ราคา 13,054.- บาท

ราคา 13,054.- บาท
ใบสั่งจางที่ 15/2552/17 ลว. 2 ก.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
6

จางซอมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จํานวน 5
รายการ (1.14.2/36, 1.14.12/38, 1.14.20/35,

9,202.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 9,202.- บาท

1.14.10/38, 1.14.13/38, 4.1.33/48 และ1.14.11/48)
7

จางตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลตางๆ รถยนต
นิสสัน เออรแวน ทะเบียนฉก-166จํานวน 9รายการ

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 9,202.- บาท
ใบสั่งจางที่ 16/2552/13 ลว. 3 ก.ค. 52

2,502.73 ตกลงราคา บจก. สยามกลการเซลส
ราคา 2,502.73 บาท

บจก. สยามกลการเซลส

ศูนยบริการ

ราคา 2,502.73 บาท
ใบสั่งจางที่ 16/2552/15 ลว. 3 ก.ค. 52

8

จางทําแผนปายประชาสัมพันธและแผนพับประช
สัมพันธ

2,100.00 ตกลงราคา รานปยะวิษณุอิงคเจ็ท (พุทธมณฑล ศาลายา)
ราคา 2,100.- บาท

รานปยะวิษณุอิงคเจ็ท (พุทธมณฑล ศาลายา)

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,100.- บาท
ใบสั่งจางที่ 3/2552/9 ลว. 3 ก.ค. 52

9

จางซอมทําเครื่องถายเอกสารแบบแปลน KIP
(4.34.1.2/46) จํานวน 4 รายการ

26,150.80 ตกลงราคา บมจ. เอ็น.เอส.เอฟ กรุฟ
ราคา 26,150.80 บาท

บมจ. เอ็น.เอส.เอฟ กรุฟ

ศูนยบริการ

ราคา 26,150.80 บาท
ใบสั่งจางที่ 12/2552/16 ลว. 9 ก.ค. 52

10 จางตรวจเช็คระยะ5,000กม. และเปลี่ยนอะไหล
ตางๆรถยนตโตโยตา คอมมิวเตอร ทะเบียน ฮฉ-

1,506.56 ตกลงราคา บจก. เอส.พี.อินเตอรเนชั่นแนล (สาขาเชียงกง) บจก. เอส.พี.อินเตอรเนชั่นแนล (สาขาเชียงกง)
ราคา 1,506.56 บาท

8610 จํานวน 3 รายการ
11 จางตรวจเช็คระยะ35,000กม.และ90,000กม.รถย
โตโยตา คอมมิวเตอร ทะเบียน ฮข-9339 และ
ทะเบียน อร-4202 จํานวน 8 รายการ

ศูนยบริการ

ราคา 1,506.56 บาท
ใบสั่งจางที่ 16/2552/14 ลว. 9 ก.ค. 52

4,511.12 ตกลงราคา บจก. เอส.พี.อินเตอรเนชั่นแนล (สาขาเชียงกง) บจก. เอส.พี.อินเตอรเนชั่นแนล (สาขาเชียงกง)
ราคา 4,5112.12 บาท

ราคา 4,5112.12 บาท
ใบสั่งจางที่ 16/2552/16 ลว. 9 ก.ค. 52

ศูนยบริการ

ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
12 จางซอมเครื่องโทรสาร มูราเทค (4.5.7/46)

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

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

ศูนยบริการ

ราคา 4,815.- บาท
ใบสั่งจางที่ 6/2552/9 ลว. 10 ก.ค. 52

13 จางซอมทําจอภาพคอมพิวเตอร Colors View
(1.45.13/43)

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

บจก. พี.ซี.เทค.เซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 856.- บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/17 ลว. 13 ก.ค. 52

14 จางซอมทําเรือยนตเจาทา 124 จํานวน 5 รายการ

32,100.00 ตกลงราคา บจก. กัปตัน
ราคา 32,100.- บาท

บจก. กัปตัน

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 32,100.- บาท
ใบสั่งจางที่ 16/2552/17 ลว. 14 ก.ค. 52

15 จางซอมทําเครื่องเอกสาร ริโก (4.4.8/46)
จํานวน 7 รายการ

9,763.75 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 9,763.75 บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

ศูนยบริการ

ราคา 9,763.75 บาท
ใบสั่งจางที่ 6/2552/10 ลว. 14 ก.ค. 52

16 จางซอมทําเครื่องพิมพเอกสาร hp1300 จํานวน 2
รายการ (13.2.31/47)

2,568.00 ตกลงราคา บจก. อีซี่ ไอที โซลูชั่น
ราคา 2,568.- บาท

บจก. อีซี่ ไอที โซลูชั่น

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,568.- บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/18 ลว. 22 ก.ค. 52

17 จางซอมทําเครื่องปรับอากาศ (1.14.3/36) จํานวน
2 รายการ

2,140.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 2,140.- บาท

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 2,140.- บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/19 ลว. 22 ก.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
18 จางทําปายชื่อกองมาตรฐานคนประจําเรือ และ
ปายชื่อที่จอดรถประจําตําแหนง จํานวน 2 รายการ

4,162.30 ตกลงราคา บจก. ไทยประดิษฐโฆษณา
ราคา 4,162.30 บาท

บจก. ไทยประดิษฐโฆษณา

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 4,162.30 บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/20 ลว. 22 ก.ค. 52

19 จางพิมพแบบพิมพ จํานวน 3 รายการ

89,773.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ

รานโสภณการพิมพ

ราคา 89,773.- บาท

ราคา 89,773.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 4/2552/21 ลว. 22 ก.ค. 52
20 จางซอมทําหลังคาอูจอดเรือของกรมฯ (วัดทอง
นพคุณ) จํานวน 1 งาน

50,000.00 ตกลงราคา บจก. สหการธุรกิจ

บจก. สหการธุรกิจ

ราคา 50,000.- บาท

ราคา 50,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 16/2552/18 ลว. 28 ก.ค. 52
21 จางพิมพเอกสารพกพาเพื่อเผยแพรวิสัยทัศน
คานิยม พันธกิจ เปาประสงค/ผลการดําเนินการที่

8,025.00 ตกลงราคา รานสุวรรณภูมิ
ราคา 8,025.- บาท

คาดหวังตามปฏิบัติราชการกรม จํานวน 2,500 แผน
22 จางจัดทําปายชื่อหนวยงานตางๆ ภายในกรมฯ
จํานวน 13 รายการ

รานสุวรรณภูมิ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 8,025.- บาท
ใบสั่งจางที่ 10/2552/17 ลว. 28 ก.ค. 52

7,811.00 ตกลงราคา หจก. แสงเจริญสเตนเลส
ราคา 7,811.- บาท

หจก. แสงเจริญสเตนเลส

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 7,811.- บาท
ใบสั่งจาที่ 2/2552/9 ลว. 29 ก.ค. 52

23 จางซอมทําเครื่องถายเอกสาร มินอลตา (1.20.4/4

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

บจก. เอฟ เอ็ม เอ กรุป
ราคา 1,318.24 บาท
ใบสั่งจางที่ 15/2552/18 ลว. 29 ก.ค. 52

ศูนยบริการ

ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
24 จางซอมทําเครื่องโทรสาร Brother (4.5.4/48.กร)

6,741.00 ตกลงราคา บจก. พรทวีโอเอ
ราคา 6,741.- บาท

บจก. พรทวีโอเอ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 6,741.- บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/22 ลว. 30 ก.ค. 52

25 จางพิมพการดเรือเขา-ออก จํานวน 60,000 ใบ

32,100.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ

รานโสภณการพิมพ

ราคา 32,100.- บาท

ราคา 32,100.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 5/2552/16 ลว. 30 ก.ค. 52
26 จางซอมทําเครื่องปรับอากาศ หองประชุมศรี
พระยา (4.1.16/47 และ 4.1.17/47)

18,083.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

ราคา 18,083.- บาท

ราคา 18,083.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 16/2552/19 ลว. 31 ก.ค. 52
27 จางซอมจอคอมพิวเตอร ซัมซุง (13.4.1/46)

1,284.00 ตกลงราคา บจก. อีซี่ ไอที โซลูชั่น
ราคา 1,284.- บาท

บจก. อีซี่ ไอที โซลูชั่น

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,284.- บาท
ใบสั่งจางที่ 16/2552/20 ลว. 31 ก.ค. 52

28 จางตรวจเช็คระยะ 10,000กม.พรอมเปลี่ยนอะไห
รถยนตโตโยตา คอมมิวเตอร ทะเบียน ฮฉ-8611
จํานวน 4 รายการ

1,497.36 ตกลงราคา บจก. เอส.พี.อินเตอรเนชั่นแนล (สาขาเชียงกง) บจก. เอส.พี.อินเตอรเนชั่นแนล (สาขาเชียงกง)
ราคา 1,497.36 บาท

ราคา 1,497.36 บาท
ใบสั่งจางที่ 16/2552/21 ลว. 31 ก.ค. 52

ศูนยบริการ

