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

งานจัดซื้อ-จัดจาง

1 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง
/ราคากลาง

ผูเขาเสนอราคา

2,467,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. หะรินพาณิชย

ทรอนิกส จางเหมาซอมทําเรือเจาทา

2. บจก. ซีเครสท มารีน

ข.404 รวม 30 รายการ

3. บจก. อิตัลไทย มารีน

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
บจก. ซีเครสท มารีน

2,130,000.00 ราคาที่เสนอ 2,130,000.- บาท

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

2 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก

256,200.00 ประกวดราคา 1. บจก. หะรินพาณิชย

ทรอนิกส จางเหมาซอมทําเรือเจาทา

2. บจก. ซีเครสท มารีน

305 รวม 52 รายการ

3. บจก. นาวาเจริญกิจ

บจก. ซีเครสท มารีน
2,545,000.00 ราคาที่เสนอ 2,545,000.- บาท

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

3 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก

8,533,141.00 ประกวดราคา 1. หจก. อุปราการกลการ

ทรอนิกส จางเหมาซอมทําเรือเจาทา

2. บจก. หะรินพาณิชย

ข.29 และเรือเจาทา 229 รวม

3. บจก. ซีเครสท มารีน

57 รายการ
4 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก

ราคาที่เสนอ 8,490,000.- บาท

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

80,000,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. เค.พี.ซี. เอนเตอรไพรส

ทรอนิกส จางเหมากอสรางเขื่อน

2. บจก. ยู.ซี.ดี. อินเตอรเนชั่นแนล

ปองกันการกัดเซาะ บริเวณบานอําเภอ

3. บจก.กิจการรวมคา มารีน คอนสตรัคชั่น

อําเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

8,490,000.00 หจก. อูปราการกลการ

บจก. ยู.ซี.ดี. อินเตอรเนชั่นแนล 1. คุณสมบัติและเอกสาร
79,800,000.00 ราคาที่เสนอ 79,800,000.- บาท ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

5 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก

4,800,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. ยูหลิมโบต

บจก. โอ.เค.ซัพพอรท ฟาสซิลิตี้ 1. คุณสมบัติและเอกสาร

ทรอนิกส จางเหมาขุดลอกบํารุง

2. หจก. ระนอง วี.ซี.กรุป

รักษารองน้ําชายฝงทะเล รองน้ํา

3. หจก. ฑ.ศรีรุงโรจน

2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ

บานโตะโสม จ.ปตตานี

4. บจก. ส.บรรทัดไทย

ประมาณ

5. บจก. โอ.เค.ซัพพอรท ฟาสซิลิตี้
6 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก

ราคาที่เสนอ 4,780,000.- บาท

ถูกตองครบถวน

4,780,000.00

4,800,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. ยูหลิมโบต

หจก. ฑ.ศรีรุงโรจน

1. คุณสมบัติและเอกสาร

ราคาที่เสนอ 4,600,000.- บาท

ถูกตองครบถวน

ทรอนิกส จางเหมาขุดลอกบํารุง

2. บจก. ส.บรรทัดไทย

รักษารองน้ําชายฝงทะเล รองน้ํา

3. บจก. ซีทรานพอรท

2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ

บางตาวา จ.ปตตานี

4. บจก. โอ.เค.ซัพพอรท ฟาสซิลิตี้

ประมาณ

5. หจก. ระนอง วี.ซี. กรุป
6. หจก. ฑ.ศรีรุงโรจน
7 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก

4,600,000.00

12,000,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. ยูหลิมโบต

ทรอนิกส จางเหมาขุดลอกบํารุง

2. บจก. ส.บรรทัดไทย

รักษารองน้ําชายฝงทะเล รองน้ํา

3. บจก. ซีทรานพอรท

บจก. ส.บรรทัดไทย

11,610,000.00 ราคาที่เสนอ 11,610,000.- บาท ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ

อาวปตตานีและบานบางปู จ.ปตตานี
8 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก

1. คุณสมบัติและเอกสาร

ประมาณ
11,128,000.00 ประกวดราคา 1. หจก. ระยอง วี.ซี.วี.คอนสตรัคชั่น

หจก. หาดใหญเรือชัยการโยธา 1. คุณสมบัติและเอกสาร

ทรอนิกส จางเหมากอสรางทาเทียบเรือ

2. หจก. หาดใหญเรืองชัยการโยธา

ที่รองน้ํานาทับ จ.สงขลา

3. หจก. ตรังทอง

2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ

4. บจก.สหการธุรกิจ

ประมาณ

9 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก

6,581,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. สหการธุรกิจ

ทรอนิกส จางเหมาซอมแซมและ

2. บจก. บรรทัดไทย

ปรับปรุงทาเทียบเรือหาดริ้น

3. หจก. ตรังทอง

11,118,000.00 ราคาที่เสนอ 11,118,000.- บาท ถูกตองครบถวน

6,459,000.00

หจก. ตรังทอง

1. คุณสมบัติและเอกสาร

ราคาที่เสนอ 6,459,000.- บาท

ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ

จ.สุราษฎรธานี

4. หจก. ระยอง วี.ซี.วี.คอนสตรัคชั่น

ประมาณ

5. บจก. พี.เอ.ที.เทรดดิ้ง แอนดคอน
สตรัคชั่น
10 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก

7,200,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. ยูหลิมโบต

7,170,000.00 บจก. ยูหลิมโบต

ทรอนิกส จางเหมาขุดลอกบํารงุรักษา

2. หจก. ระนอง วี.ซี.กรุป

รองน้ําชายฝงทะเลรองน้ําบางมะรวด

3. หจก. ฑ.ศรีรุงโรจน

2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ

จ.ปตตานี

4. บจก. ส.บรรทัดไทย

ประมาณ

11 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก

ราคาที่เสนอ 7,170,000.- บาท

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน

4,800,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. เอน เอ เอส แมททีเรียล แฮนดลิ่ง

บจก. พงษรุงโรจน เทคโนโลยี่

1. คุณสมบัติและเอกสาร

ทรอนิกส ซื้อรถขุดไฮดรอลิคแบบ

โปรดักส

ราคาที่เสนอ 4,779ล000.- บาท

ถูกตองครบถวน

ตีนตะขาบแขนสั้น ความยาวแขน

2. บจก. พงษรุงโรจน เทคโนโลยี่

4,779,000.00

2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ

ไมนอยกวา 9 เมตร กําลังสุทธิไม

ประมาณ

นอยกวา 164 แรงมา จํานวน 1 คัน
12 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก

7,200,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. ยูหลิมโบต

7,170,000.00 บจก. ยูหลิมโบต

ทรอนิกส จางเหมาขุดลอกบํารงุรักษา

2. บจก. โอ.เค.ซัพพอรท ฟาสซิลิตี้

รองน้ําชายฝงทะเลรองน้ําปะนาเระ

3. หจก. ระนอง วี.ซี.กรุป

2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ

จ.ปตตานี

4. บจก. ส.บรรทัดไทย

ประมาณ

13 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก

3,592,000.00 ประกวดราคา 1. บจก. ซีเครสท มารีน

ทรอนิกส จางเหมาซอมทําเรือยนต

2. หจก. อูปราการกลการ

เจาทา 205 และเรือยนตเจาทา 207

3. บจก. กัปตัน

จํานวน 2 ลํา

ราคาที่เสนอ 7,170,000.- บาท

1. คุณสมบัติและเอกสาร

หจก. อูปราการกลการ
3,493,764.00 ราคาที่เสนอ 3,493,764.- บาท

ถูกตองครบถวน

1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาต่ําสุด อยูในงบ
ประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (สอบราคา)
ลําดับ
ที่
1

งานจัดซื้อ-จัดจาง
สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ําดับเพลิง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ-จาง
/ราคากลาง
สอบราคา

ผูเขาเสนอราคา
1. บจก. ดีไว เทรดดิ้ง (2001)

ชนิดหาบหาม (Portable Fire Pump)

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

270,000.00 บจก. ดีไว เทรดดิ้ง (2001)
ราคาที่เสนอ 270,000.- บาท

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1. คุณสมบัติและเอกสาร
ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาผานเพียงราย
เดียว

2

สอบราคาจางเหมาพิมพแบบพิมพ
ประกาศนียบัตร จํานวน 4 รายการ

1,048,600.00 สอบราคา

1. บจก. จันวาณิชย ซีเคียวริตี้พริ้นทติ้ง

1,027,200.00 บจก. จันวาณิชย ซีเคียวริตี้พริ้นทติ้ง 1. คุณสมบัติและเอกสาร
ราคาที่เสนอ 1,027,200.- บาท

ถูกตองครบถวน
2. เสนอราคาผานเพียงราย
เดียว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (น้ํามันเชื้อเพลิง) เปนเงิน 645,937.60 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว จํานวน 10,000 ลิตร

253,376.00 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 253,376.- บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ตามมติคณะรัฐมนตรี

ราคา 253,376.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 14/2552/22 ลว. 4 มิ.ย. 52

2

ซื้อน้ํามันดีเซลมุนเร็ว จํานวน 16,000 ลิตร

392,561.60 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 392,561.60 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 392,561.60 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2552/18 ลว. 8 มิ.ย. 52

ตามมติคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (วัสดุ) เปนเงิน 393,465.79 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ

22,405.80 ตกลงราคา บจก. บาย วัน
ราคา 22,405.80 บาท

บจก. บาย วัน

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 22,405.80 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/18 ลว. 1 มิ.ย. 52

2

ซื้อผงหมึกฯ ริโก จํานวน 6 หลอด

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

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 14,124.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2552/17 ลว. 1 มิ.ย. 52

3

ซื้อเพรสเซอรสวิทชปมลม จํานวน 1 ตัว

631.30 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 631.30 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 631.30 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 14/2552/21 ลว. 1 มิ.ย. 52

4

ซื้อจอคอมพิวเตอรฯ ยี่หอ LG จํานวน 1 จอ

3,991.10 ตกลงราคา บจก. สหธุรกิจ
ราคา 3,991.10 บาท

บจก. สหธุรกิจ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 3,991.10 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2552/13 ลว. 2 มิ.ย. 52

5

ซื้อจอคอมฯ ยี่หอ Samsung จํานวน 1 จอ

4,301.40 ตกลงราคา หจก. บลู สตาร ออโตเมชั่น
ราคา 4,301.40 บาท

หจก. บลู สตาร ออโตเมชั่น
ราคา 4,301.40 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/18 ลว. 3 มิ.ย. 52

เสนอราคาต่ําสุด

6

ซื้อหมึกเครื่องพิมพฯ hp จํานวน 4 รายการ

12,739.42 ตกลงราคา บจก. มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส บจก. มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส เสนอราคาต่ําสุด
ราคา 12,739.42 บาท

ราคา 12,739.42 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 8/2552/8 ลว. 4 มิ.ย. 52

7

ซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสารเคียวเซราฯ จํานวน
3 หลอด

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

บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 22,149.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 8/2552/7 ลว. 4 มิ.ย. 52

8

ซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ

2,926.45 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 2,926.45 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,926.45 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 14/2552/23 ลว. 8 มิ.ย. 52

9

ซื้อผาหมึกเครื่องพิมพ Tally จํานวน 6 กลอง

4,815.00 ตกลงราคา บจก. ยิบอินซอย
ราคา 4,815.- บาท

บจก. ยิบอินซอย

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 4,815.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/19 ลว. 9 มิ.ย. 52

10 ซื้อวัสดุ จํานวน 6 รายการ

25,590.12 ตกลงราคา หจก. กิจติชัย รุงเรืองเอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 25,590.12 บาท

หจก. กิจติชัย รุงเรืองเอ็นจิเนียริ่ง

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 25,590.12 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 7/2552/27 ลว. 9 มิ.ย. 52

11 ซื้อแบตเตอรี่แหงฯ จํานวน 2 ลูก

1,861.80 ตกลงราคา บจก. สยาม เอส.ที.

บจก. สยาม เอส.ที.

ราคา 1,861.80 บาท

ราคา 1,861.80 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 14/2552/24 ลว. 10 มิ.ย. 52

เสนอราคาต่ําสุด

12 ซื้อหมึกพิมพ hp จํานวน 12 กลอง

11,106.60 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 11,106.60 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 11,106.60 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/20 ลว. 12 มิ.ย. 52

13 ซื้อหมึกพิมพฯ Lexmark จํานวน 4 กลอง

10,742.80 ตกลงราคา บจก. บาย วัน
ราคา 10,742.80 บาท

บจก. บาย วัน

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 10,742.80 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 14/2552/25 ลว. 12 มิ.ย. 52

14 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่หอพานาโซนิค จํานวน
2 กลอง

2,043.70 ตกลงราคา บจก. สหธุรกิจ
ราคา 2,043.70 บาท

บจก. สหธุรกิจ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,043.70 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2552/14 ลว. 12 มิ.ย. 52

15 ซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสารเคียวเซราฯ จํานวน
6 หลอด

26,964.00 ตกลงราคา บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)
ราคา 26,964.- บาท

บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 26,964.- บาท
ใบสั่งซื้อทื่ 11/2552/11 ลว. 19 มิ.ย. 52

16 ซื้อหมึกฯบราเดอร จํานวน 4 รายการ

24,267.60 ตกลงราคา บจก. บาย วัน
ราคา 24,267.60 บาท

บจก. บาย วัน

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 24,267.60 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/21 ลว. 19 มิ.ย. 52

17 ซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสารพานาโซนิค
จํานวน 6 หลอด

21,186.00 ตกลงราคา บจก. เวิลดเทค โพรดัคท
ราคา 21,186.- บาท

บจก. เวิลดเทค โพรดัคท
ราคา 21,186.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 11/2552/12 ลว. 19 มิ.ย. 52

เสนอราคาต่ําสุด

18 ซื้อหมึกเครื่องพิมพฯ hp จํานวน 6 กลอง

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

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 11,235.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 11/2552/13 ลว. 19 มิ.ย. 52

19 ซื้อหมึกเครื่องพิมพฯ hp จํานวน 14 รายการ

87,076.60 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 87,076.60 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 87,076.60 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/16 ลว. 19 มิ.ย. 52

20 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ

8,795.40 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 8,795.40 บาท

ราคา 8,795.40 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 15/2552/1 ลว. 24 มิ.ย. 52
21 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

15,087.00 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 15,087.- บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 15,087.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/19 ลว. 25 มิ.ย. 52

22 ซื้อผงหมึกมินอลตา จํานวน 6 หลอด

11,844.90 ตกลงราคา บจก. เอฟ เอ็ม เอ กรุป

บจก. เอฟ เอ็ม เอ กรุป

ราคา 11,844.90 บาท

ราคา 11,844.90 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/20 ลว. 25 มิ.ย. 52
23 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 2 รายการ

12,508.30 ตกลงราคา บจก. บาย วัน
ราคา 12,508.30 บาท

บจก. บาย วัน
ราคา 12,508.30 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 10/2552/8 ลว. 25 มิ.ย. 52

เสนอราคาต่ําสุด

24 ซื้อกระดาษตอเนื่อง 1 ชั้น ขนาด 11"x11" ปรุ
กลาง 60 แกรม (1กลองมี 2,000 ชุด)

4,333.50 ตกลงราคา รานวรจักร เซ็นเตอร

รานวรจักร เซ็นเตอร

ราคา 4,333.50 บาท

ราคา 4,333.50 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 14/2552/26 ลว. 25 มิ.ย. 52
25 ซื้อน้ําดื่ม จํานวน 100 ถัง

5,500.00 ตกลงราคา บจก. ทีทีซี น้ําดื่มสยาม
ราคา 5,500.- บาท

บจก. ทีทีซี น้ําดื่มสยาม

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 5,500.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 13/2552/15 ลว. 30 มิ.ย. 52

26 ซื้อชั้นเหล็กแบบมีลอและตูเหล็กบานเลื่อน
กระจก

8,239.00 ตกลงราคา บจก. ดีเฟอรนิเมท

บจก. ดีเฟอรนิเมท

ราคา 8,239.- บาท

ราคา 8,239.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/22 ลว. 30 มิ.ย. 52
27 ซื้อน้ําจืด จํานวน 100 ตัน

17,000.00 ตกลงราคา ราน นิรันดรมารีน ซัพพลาย
ราคา 17,000.- บาท

ราน นิรันดรมารีน ซัพพลาย
ราคา 17,000.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/19 ลว. 30 มิ.ย. 52

เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ซอม-บริการ) รวมเปนเงิน 180,709.09 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

จางซอมทําเครื่องปรับอากาศ (วศ.) (จท.19/19,
1.14.36/43, 1.14.34/43, 1.14.22) จํานวน 7 รายการ

5,189.50 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

ราคา 5,189.50 บาท

ราคา 5,189.50 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 8/2552/11 ลว. 3 มิ.ย. 52
2

จางซอมทําเครื่องถายเอกสารพานาโซนิค (4.4.5/4
จํานวน 6 รายการ

19,885.95 ตกลงราคา บจก. เวิลดเทค โพรดัคท
ราคา 19,885.95 บาท

บจก. เวิลดเทค โพรดัคท

ศูนยบริการ

ราคา 19,885.95 บาท
ใบสั่งจางที่ 2/2552/7 ลว. 4 มิ.ย. 52

3

จางซอมทําเครื่องถายเอกสาร ริโก (4.4.10000000
1909.51) จํานวน 3 รายการ

16,593.56 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 16,593.56 บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

ศูนยบริการ

ราคา 16,593.56 บาท
ใบสั่งจางที่ 16/2552/10 ลว. 8 มิ.ย. 52

4

จางซอมทําเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา ยี่หอ Horiba
รุน U10

38,257.85 ตกลงราคา บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนท
ราคา 38,257.85 บาท

บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนท

ศูนยบริการ

ราคา 38,257.85 บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/12 ลว. 9 มิ.ย. 52

5

จางซอมทําเครื่องปรับอากาศ (นร.) (1.14.6/37)
จํานวน 5 รายการ

2,461.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 2,461.- บาท

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 2,461.- บาท
ใบสั่งจางที่ท 5/2552/11 ลว. 9 มิ.ย. 52

เสนอราคาต่ําสุด

6

จางซอมทําเครื่องปรับอากาศ (ทส.) (1.15.13/34,
4.1.7/49, 1.15.14/34, 1.15.15/34, 1.15.12/34,

10,486.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

ราคา 10,486.- บาท

ราคา 10,486.- บาท

4.1.1000000000831.49)
7

จางซอมทําเครื่องถายเอกสาร ริโก (4.4.6/46)
จํานวน 17 รายการ

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 15/2552/15 ลว. 9 มิ.ย. 52
19,196.87 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 19,196.87 บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

ศูนยบริการ

ราคา 19,196.87 บาท
ใบสั่งจางที่ 12/2552/5 ลว. 9 มิ.ย. 52

8

จางซอมทําเครื่องปรับอากาศ (สมร.) (1.14.25/43)
จํานวน 4 รายการ

18,725.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

ราคา 18,725.- บาท

ราคา 18,725.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 6/2552/8 ลว. 10 มิ.ย. 52
9

จางพิมพประกาศนียบัตรผูควบคุมเครื่องจักรยนต
(แบบ บ.104)

43,142.40 ตกลงราคา บจก. จันวาณิชย ซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง
ราคา 43,142.40 บาท

บจก. จันวาณิชย ซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 43,142.40 บาท
ใบสั่งจางที่ 10/2552/16 ลว. 10 มิ.ย. 52

10 จางตรวจเช็คระยะ 5,000 กม.รถยนตโตโยตา
คอมมิวเตอร ทะเบียน ฮฉ-8611 จํานวน 4 รายการ

1,527.96 ตกลงราคา บจก. เอส.พี.อินเตอรเนชั่นแนล
ราคา 1,527.96 บาท

บจก. เอส.พี.อินเตอรเนชั่นแนล

ศูนยบริการ

ราคา 1,527.96 บาท
ใบสั่งจางที่ 16/2552/11 ลว. 12 มิ.ย. 52

11 จางซอมทําเครื่องปริ้นฯฟูจิ ซีร็อกซ จํานวน 1
รายการ

963.00 ตกลงราคา บจก. ฟูจิซีร็อกซ (ประเทศไทย)
ราคา 963.- บาท

บจก. ฟูจิซีร็อกซ (ประเทศไทย)

ศูนยบริการ

ราคา 963.- บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/13 ลว. 15 มิ.ย. 52

12 จางซอมทําเครื่องปรับอากาศ (วก.) (1.14.3/34)

1,605.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

เสนอราคาต่ําสุด

จํานวน 2 รายการ

ราคา 1,605.- บาท

ราคา 1,605.- บาท
ใบสั่งจางที่ 15/2552/16 ลว. 19 มิ.ย. 52

13 จางซอมเครื่องปรับอากาศ (นร.) (1.14.43/42)

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

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 2,675.- บาท
ใบสั่งจางที่ 5/2552/15 ลว. 30 มิ.ย. 52

เสนอราคาต่ําสุด

