(ชื่อหน่วยงาน)
ลาดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2554
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม (น้ามันเชื้อเพลิง) เป็นเงิน 359,263.26 บาท
วงเงิน

วิธีซื้อ-จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อน้ามันดีเซลหมุนเร็ว จานวน 12,000
ลิตร

359,263.26 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ราคา 359,263.26 บาท

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ราคา 359,263.26 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 8/2554/5 ลว. 4 ม.ค. 54

ตามมติคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2554
(ชื่อหน่วยงาน)
ลาดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง

กรมเจ้าท่า

วงเงิน

วิธีซื้อ-จ้าง

กระทรวงคมนาคม (วัสดุ) เป็นเงิน 483,713.72 บาท
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อ Harddisk External จานวน 14 ตัว

62,916.00 ตกลงราคา หจก. พี โพรเซสเซอร์
ราคา 62,916.- บาท

หจก. พี โพรเซสเซอร์

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 62,916.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2554/4 ลว. 4 ม.ค. 54

2

ซื้อวัสดุ จานวน 9 รายการ

7,072.70 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 7,072.70 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 7,072.70 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2554/11 ลว. 5 ม.ค. 54

3

ซื้อน้าจืด จานวน 100 ตัน

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

ร้านนิรันดร์ มารีน ซัพพลาย

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 17,000.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2554/8 ลว. 5 ม.ค. 54

4

ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ

9,624.50 ตกลงราคา บจก. พี แอนด์ เจ ฟรีเวย์เทรดดิ้ง
ราคา 9,624.50 บาท

บจก. พี แอนด์ เจ ฟรีเวย์เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 9,624.50 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 10/2554/2 ลว. 5 ม.ค. 54

5

ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ

13,963.50 ตกลงราคา บจก. พี แอนด์ เจ ฟรีเวย์เทรดดิ้ง
ราคา 13,963.50 บาท

บจก. พี แอนด์ เจ ฟรีเวย์เทรดดิ้ง
ราคา 13,963.50 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2554/9 ลว. 5 ม.ค. 54

เสนอราคาต่าสุด

6

ซื้อแบตเตอรี่ จานวน 2 ลูก

5,820.80 ตกลงราคา หจก. สยามแบตเตอรี่ อิเล็คทรอนิคส์
ราคา 5,820.80 บาท

หจก. สยามแบตเตอรี่ อิเล็คทรอนิคส์

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 5,820.80 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 11/2554/7 ลว. 5 ม.ค. 54

7

ซื้อน้าจืด จานวน 100 ตัน

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

ร้านนิรันดร์ มารีน ซัพพลาย

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 17,000.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2554/9 ลว. 20 ม.ค. 54

8

ซื้อวัสดุ จานวน 2 รายการ

70,828.65 ตกลงราคา บจก. พี แอนด์ เจ ฟรีเวย์เทรดดิ้ง
ราคา 70,828.65 บาท

บจก. พี แอนด์ เจ ฟรีเวย์เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 70,828.65 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 14/2554/1 ลว. 20 ม.ค. 54

9

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ จานวน 1
รายการ

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

บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)

ตัวแทนจาหน่าย

ราคา 14,124.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 14/2554/2 ลว. 20 ม.ค. 54

10 ซื้อวัสดุ จานวน 6 รายการ

4,843.89 ตกลงราคา หจก. เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์
ราคา 4,843.89 บาท

หจก. เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 4,843.89 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 14/2554/3 ลว. 20 ม.ค. 54

11 ซื้อวัสดุ จานวน 13 รายการ

9,987.38 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 9,987.38 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 9,987.38 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2554/10 ลว. 21 ม.ค. 54

เสนอราคาต่าสุด

12 ซื้อวัสดุ จานวน 9 รายการ

14,652.58 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 14,652.58 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 14,652.58 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2554/5 ลว. 21 ม.ค. 54

13 ซื้อวัสดุ จานวน 10 รายการ

97,939.67 ตกลงราคา บจก. เอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด์)
ราคา 97,939.67 บาท

บจก. เอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด์)

ตัวแทนจาหน่าย

ราคา 97,939.67 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2554/6 ลว. 21 ม.ค. 54

14 ซื้อจอคอมพิวเตอร์ จานวน 2 จอ

8,774.00 ตกลงราคา หจก. พี โพรเซสเซอร์

หจก. พี โพรเซสเซอร์

ราคา 8,774.- บาท

ราคา 8,774.- บาท

เสนอราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อที่ 12/2554/3 ลว. 24 ม.ค. 54
15 ซื้อเชือกไนล่อน จานวน 4 รายการ

15,418.70 ตกลงราคา หจก. อ.เจือเจริญ
ราคา 15,418.70 บาท

หจก. อ.เจือเจริญ

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 15,418.70 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2554/12 ลว. 24 ม.ค. 54

16 ซื้อกระดาษเคมีต่อเนือ่ ง 2 ชั้นไม่มีเส้น จานวน
2 กล่อง

2,033.00 ตกลงราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน เสนอราคาต่าสุด
ราคา 2,033.-บาท

ราคา 2,033.-บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2554/13 ลว. 24 ม.ค. 54

17 ซื้อวัสดุ จานวน 9 รายการ

560.68 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 560.68 บาท

ราคา 560.68 บาท
ราคา 560.68 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2554/14 ลว. 24 ม.ค. 54

เสนอราคาต่าสุด

18 ซื้อวัสดุ จานวน 5 รายการ

2,161.40 ตกลงราคา ร้าน เอส.ที.ดี เทรดดิ้ง
ราคา 2,161.40 บาท

ร้าน เอส.ที.ดี เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 2,161.40 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2554/15 ลว. 24 ม.ค. 54

19 ซื้อวัสดุ จานวน 5 รายการ

4,892.04 ตกลงราคา หจก. ซี.เอส.พี ซัพพลาย

หจก. ซี.เอส.พี ซัพพลาย

ราคา 4,892.04 บาท

ราคา 4,892.04 บาท

เสนอราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อที่ 13/2554/16 ลว. 24 ม.ค. 54
20 ซื้อวัสดุ จานวน 4 รายการ

1,679.83 ตกลงราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน เสนอราคาต่าสุด
ราคา 1,679.83 บาท

ราคา 1,679.83 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2554/17 ลว. 24 ม.ค. 54

21 ซื้อวัสดุ จานวน 1 รายการ

12,005.40 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์
ราคา 12,005.40 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 12,005.40 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2554/18 ลว. 24 ม.ค. 54

22 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จานวน 1,000 รีม

90,415.00 ตกลงราคา หจก. วิชรัตน์ กรุ๊ป
ราคา 90,415 - บาท

หจก. วิชรัตน์ กรุ๊ป
ราคา 90,415 - บาท
ใบสี่งซื้อที่ 4/2554/7 ลว. 25 ม.ค. 54

เสนอราคาต่าสุด

(ชื่อหน่วยงาน)
ลาดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2554
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม (ซ่อม-บริการ) รวมเป็นเงิน 234,420.23 บาท
วงเงิน

วิธีซื้อ-จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1 จ้างเหมาซ่อมทาเครื่อง KIP จานวน 6 รายการ
(สพบ.)

27,456.20 ตกลงราคา บมจ. เอ็น.เอส.เอฟ กรุ๊ป
ราคา 27,456.20 บาท

บมจ. เอ็น.เอส.เอฟ กรุ๊ป

ศูนย์บริการ

ราคา 27,456.20 บาท
ใบสั่งจ้างที่ 8/2554/2 ลว. 4 ม.ค. 54

2 จ้างเหมาพิมพ์แบบ คร.5

19,686.00 ตกลงราคา ร้านโสภณการพิมพ์
ราคา 19,688.- บาท

ร้านโสภณการพิมพ์

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 19,688.- บาท
ใบสั่งจ้างที่ 5/2554/3 ลว. 4 ม.ค. 54

3 จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้
(กค.)

19,685.86 ตกลงราคา บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)
ราคา 19,685.86 บาท

บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)

ศูนย์บริการ

ราคา 19,685.86 บาท
ใบสั่งจ้างที่ 1/2554/19 ลว. 5 ม.ค. 54

4 จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
เก็สเตสเนอร์ (สลก.)

7,301.47 ตกลงราคา บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)

บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)

ราคา 7,301.47 บาท

ราคา 7,301.47 บาท

ศูนย์บริการ

ใบสั่งจ้างที่ 6/2554/4 ลว. 5 ม.ค. 54
5 จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องปรับอากาศ (4.1.100000
002787.52 และ 1.14.19/42) พร.

1,070.00 ตกลงราคา หจก. สิทธิศักดิ์ แอร์เซอร์วิส
ราคา 1,070.- บาท

หจก. สิทธิศักดิ์ แอร์เซอร์วิส
ราคา 1,070.- บาท
ใบสั่งจ้างที่ 9/2554/3 ลว. 6 ม.ค. 54

เสนอราคาต่าสุด

6 จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องปรับอากาศ (4.1.100000
001438.51 และ 1.14.42/35) ยพ.

4,280.00 ตกลงราคา หจก. สิทธิศักดิ์ แอร์เซอร์วิส
ราคา 4,280.- บาท

หจก. สิทธิศักดิ์ แอร์เซอร์วิส

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 1,070.- บาท
ใบสั่งจ้างที่ 1/2554/18 ลว. 6 ม.ค. 54

7 จ้างเหมาซ่อมทารถยนต์โฟลค์ ทะเบียน ฮง-2222 15,611.30 ตกลงราคา บจก. ยูโร ออโตเซอร์วิส
ราคา 15,611.30 บาท

บจก. ยูโร ออโตเซอร์วิส

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 15,611.30 บาท
ใบสั่งจ้างที่ 1/2554/21 ลว. 13 ม.ค. 54

8 จ้างเหมาซ่อมทาและตรวจเช็คระยะ10,000 กม.
ทะเบียน ฐม-4

1,309.89 ตกลงราคา บจก. เอส.พี.อินเตอร์แนลชั่นแนล
ราคา 1,309.89 บาท

บจก. เอส.พี.อินเตอร์แนลชั่นแนล

ศูนย์บริการ

ราคา 1,309.89 บาท
ใบสั่งจ้างที่ 1/2554/20 ลว. 13 ม.ค. 54

9 จ้างเหมาจัดทากล่องใส่แบบแปลน จานวน 200
กล่อง

38,520.00 ตกลงราคา ร้านโสภณการพิมพ์
ราคา 38,520.- บาท

ร้านโสภณการพิมพ์

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 38,520.- บาท
ใบสั่งจ้างที่ 3/2554/6 ลว. 21 ม.ค. 54

10 จ้างเหมาทาโทรศัพท์ภายใน จานวน 2 รายการ

23,219.00 ตกลงราคา ร้านสยามคอม อิเล็คทริค
ราคา 23,219.- บาท

ร้านสยามคอม อิเล็คทริค

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 23,219.- บาท
ใบสั่งจ้างที่ 4/2554/2 ลว. 24 ม.ค. 54

11 จ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 4
แผ่น

3,424.00 ตกลงราคา หจก. เอเอ็นที คอร์ปอเรชั่น
ราคา 3,424.- บาท

หจก. เอเอ็นที คอร์ปอเรชั่น
ราคา 3,424.- บาท
ใบสั่งจ้างที่ 7/2554/7 ลว. 24 ม.ค. 54

เสนอราคาต่าสุด

12 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารพานาโซนิค
(4.4.2/47) สนร.

17,536.23 ตกลงราคา บจก. เวิลด์เทค โพรดัคท์

บจก. เวิลด์เทค โพรดัคท์

ราคา 17,536.23 บาท

ราคา 17,536.23 บาท

ศูนย์บริการ

ใบสั่งจ้างที่ 2/2554/13 ลว. 21 ม.ค. 54
13 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถยนต์โตโยต้า คอมมิวเตอร์ 2,900.98 ตกลงราคา บจก. เอส พี อินเตอร์เนชั่นแนล
ทะเบียน ฮฉ-8611

ราคา 2,900.98 บาท

บจก. เอส พี อินเตอร์เนชั่นแนล

ศูนย์บริการ

ราคา 2,900.98 บาท
ใบสั่งจ้างที่ 1/2554/22 ลว. 25 ม.ค. 54

14 จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่ามิต้า
(4.4.100000001315.51) สลก.

42,693.00 ตกลงราคา บจก. เคียวเซร่ามิต้า (ประเทศไทย)
ราคา 42,693.- บาท

บจก. เคียวเซร่ามิต้า (ประเทศไทย)

ศูนย์บริการ

ราคา 42,693.- บาท
ใบสั่งจ้างที่ 6/2554/8 ลว. 25 ม.ค. 54

15 จ้างเหมาซ่อมทาเครรื่องถ่ายเอกสารพานาโซนิค
(4.4.3/47) สลก.

9,726.30 ตกลงราคา บจก. เวิลด์เทค โพรดัคท์

บจก. เวิลด์เทค โพรดัคท์

ราคา 9,726.30 บาท

ราคา 9,726.30 บาท
ใบสั่งจ้างที่ 6/2554/6 ลว. 25 ม.ค. 54

ศูนย์บริการ

