สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม (น้ํามันเชื้อเพลิง) เปนเงิน 3,348,244.- บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว จํานวน 105,000
ลิตร

2,849,196.00 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 2,849,196.- บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ตามมติคณะรัฐมนตรี

ราคา 2,849,196.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2553/5 ลว. 25 ธ.ค. 52

2

ซื้อน้ํามันเบนซิน 95 แกสโซฮอลล จํานวน

16 000 ลตร
16,000
ลิตร

499,048.00 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 499,048.499 048 - บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 499,048.499 048 - บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2553/6 ลว. 29 ธ.ค. 52

ตามมติคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม (วัสดุ) เปนเงิน 185,702.64 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อวัสดุ จํานวน 9 รายการ

12,417.35 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 12,417.35 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 12,417.35 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2553/18 ลว. 1 ธ.ค. 52

2

ซื้อธงและเสาธง จํานวน 3 รายการ

34,282.80 ตกลงราคา หจก. ไพศาลพานิช (เฮี๊ยบหลง)
ราคา 34,282.80
34 282 80 บาท

หจก. ไพศาลพานิช (เฮี๊ยบหลง)

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 34,282.80
34 282 80 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2553/17 ลว. 2 ธ.ค. 52

3

ซื้อวัสดุ จํานวน 7 รายการ

2,525.20 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 2,525.20 บาท

ราคา 2,525.20 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 1/2553/20 ลว. 2 ธ.ค. 52
4

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 3 รายการ

7,126.20 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 7,126.20 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 7,126.20 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 10/2553/3 ลว. 4 ธ.ค. 52

5

ซื้อวัสดุ จํานวน 10 รายการ

15,985.80 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 15,985.80 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 15,985.80 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2553/21 ลว. 8 ธ.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

6

ซื้อวัสดุ จํานวน 11 รายการ

983.33 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 983.33 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 983.33 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2553/22 ลว. 11 ธ.ค. 52

7

ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

8,153.40 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 8,153.40 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 8,153.40 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2553/7 ลว. 15 ธ.ค. 52

8

ซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 รายการ

43,228.00 ตกลงราคา บจก. ดี เฟอรนิเมท

บจก. ดี เฟอรนิเมท

ราคา 43,228.- บาท

ราคา 43,228.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 12/2553/1 ลว. 15 ธ.ค. 52
9

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ

8,585.68 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 8,585.68 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 8,585.68 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2553/4 ลว. 18 ธ.ค. 52

10 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร Brother TN2025

3,145.80 ตกลงราคา บจก. พรทวี โอเอ
ราคา 3,145.80 บาท

บจก. พรทวี โอเอ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 3,145.80 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2553/8 ลว. 22 ธ.ค. 52

11 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

9,811.90 ตกลงราคา หจก. พี โพรเซสเซอร
ราคา 9,811.90 บาท

หจก. พี โพรเซสเซอร
ราคา 9,811.90 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2553/9 ลว. 22 ธ.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

12 ซื้อมาตราน้ํา-นานน้ําไทย จํานวน 117 เลม

17,550.00 ตกลงราคา กรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ
ราคา 17,550.- บาท

กรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ
ราคา 17,550.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 8/2553/3 ลว. 22 ธ.ค. 52

ซื้อวัสดุ จํานวน 9 รายการ

1,957.03 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร

หจก. ประสิทธิ์นคร

ราคา 1,957.03 บาท

ราคา 1,957.03 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อที่ 1/2553/23 ลว. 24 ธ.ค. 52
14 ซื้อวัสดุ จํานวน 13 รายการ

14,546.65 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 14,546.65 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 14,546.65 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2553/24 ลว. 24 ธ.ค. 52

15 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ

5,403.50 ตกลงราคา หจก. พี โพรเซสเซอร
ราคา 5,403.50 บาท

หจก. พี โพรเซสเซอร
ราคา 5,403.50 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2553/4 ลว. 24 ธ.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม (ซอม-บริการ) รวมเปนเงิน 523,903.22 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1 จางเหมาพิมพแบบพิมพ จํานวน 2 รายการ

21,293.00 ตกลงราคา หจก. ส.มงคลการพิมพ
ราคา 21,293.- บาท

หจก. ส.มงคลการพิมพ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 21,293.- บาท
ใบสั่งจางที่ 14/2553/1 ลว. 2 ธ.ค. 52

2 จางเหมาทําตรายาง จํานวน 157 อัน

14,241.70 ตกลงราคา หจก. ศรีบุญตรายาง
ราคา 14,241.70
14 241 70 บาท

หจก. ศรีบุญตรายาง

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 14,241.70
14 241 70 บาท
ใบสั่งจางที่ 8/2553/5 ลว. 8 ธ.ค. 52

3 จางเหมาทําปายชื่อ "กรมเจาทา" ติดตั้งที่ทาเรือ
กรมเจาทา

10,700.00 ตกลงราคา ราน ฝอกี่
ราคา 10,700.- บาท

ราน ฝอกี่

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 10,700.- บาท
ใบสั่งจางที่ 3/2553/12 ลว. 8 ธ.ค. 52

4 จางเหมาซอมทําเครื่องถายเอกสารเคียวเซรามิตา
(4.4.100000001314.50)

8,453.00 ตกลงราคา บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)
ราคา 8,453.- บาท

บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)

ศูนยบริการ

ราคา 8,453.- บาท
ใบสั่งจางที่ 7/2553/2 ลว. 8 ธ.ค. 52

5 จางเหมาซอมทําเครื่องพิมพเอกสาร hp Laserjet
(13.2.36/45)

3,424.00 ตกลงราคา บจก. อัลติเมท อิเทลลิเจนท
ราคา 3,424.- บาท

บจก. อัลติเมท อิเทลลิเจนท
ราคา 3,424.- บาท
ใบสั่งจางที่ 7/2553/3 ลว. 8 ธ.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

6 จางเหมาซอมทําเครื่องถายเอกสารริโก
(4.4.100000002596.52)

20,392.06 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 20,392.06 บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

ศูนยบริการ

ราคา 20,392.06 บาท
ใบสั่งจางที่ 10/2553/4 ลว. 15 ธ.ค. 52

7 จางเหมาซอมทําเครื่องพิมพเอกสาร hp Laserjet
(13.2.64/47)

3,424.00 ตกลงราคา บจก. อัลติเมท อิเทลลิเจนท
ราคา 3,424.- บาท

บจก. อัลติเมท อิเทลลิเจนท

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 3,424.- บาท
ใบสั่งจางที่ 8/2553/6 ลว. 15 ธ.ค. 52

8 จางเหมาซอมทําเครื่องพิมพ KIP (1.24.1/39)

80,211.48 ตกลงราคา บมจ. เอ็น.เอส.เอฟ กรุป
ราคา 80,211.48 บาท

บมจ. เอ็น.เอส.เอฟ กรุป

ศูนยบริการ

ราคา 80,211.48 บาท
ใบสั่งจางที่ 12/2553/2 ลว. 15 ธ.ค. 52

9 จางเหมาพิมพแบบ ท.23, แบบ บ.23

59,385.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ

รานโสภณการพิมพ

ราคา 59,385.- บาท

ราคา 59,385.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 14/2553/2 ลว. 18 ธ.ค. 52
10 จางเหมาพิมพแบบ ก.5

20,330.00 ตกลงราคา หจก. ส.มงคลการพิมพ
ราคา 20,330.- บาท

หจก. ส.มงคลการพิมพ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 20,330.- บาท
ใบสั่งจางที่ 14/2553/3 ลว. 18 ธ.ค. 52

11 จางเหมาซอมทําโทรศัพทภายในหมายเลข 308

3,156.50 ตกลงราคา ราน สยามคอม อิเล็คทริค
ราคา 3,156.50 บาท

ราน สยามคอม อิเล็คทริค
ราคา 3,156.50 บาท
ใบสั่งจางที่ 11/2553/3 ลว. 18 ธ.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

12 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ (1.14.42/42,
1.14.7/36, 4.1.3/49.สด และ 1.14.20/43)

4,922.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 4,922.- บาท

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 4,922.- บาท
ใบสั่งจางที่ 11/2553/4 ลว. 18 ธ.ค. 52

13 จางเหมาซอมทําเครื่องโทรสารพานาโซนิค
(4.4.4/47)

18,614.79 ตกลงราคา บจก. เวิลดเทคโพรดัคส
ราคา 18,614.79 บาท

บจก. เวิลดเทคโพรดัคส

ศูนยบริการ

ราคา 18,614.79 บาท
ใบสั่งจางที่ 11/2553/5 ลว. 18 ธ.ค. 52

14 จางเหมาซอมทําเครื่องปรับอากาศหองวิสูตรสาคร
(1.14.2/39, 1.14.3/39)

4,173.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 4,173.- บาท

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 4,173.- บาท
ใบสั่งจางที่ 3/2553/13 ลว. 21 ธ.ค. 52

15 จางเหมาซอมทําเครื่องปรับอากาศ พย. และ ยพ.
(1.14.2/31, 1.14.3/40, 1.14.2/40, 1.14.6/38)

12,688.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

ราคา 12,688.- บาท

ราคา 12,688.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 3/2553/14 ลว. 21 ธ.ค. 52
16 จางเหมาซอมทําเครื่องโทรสาร SHARP
(4.10.3/41)

620.00 ตกลงราคา บจก. เพาเวอรชอรฟ
ราคา 620.- บาท

บจก. เพาเวอรชอรฟ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 620.- บาท
ใบสั่งจางที่ 3/2553/15 ลว. 21 ธ.ค. 52

17 จางเหมาตัดแตงกิ่งตนไทรใกลกับโรงเก็บเรือโบร

10,000.00 ตกลงราคา นายรังษี จันทรศร
ราคา 10,000.- บาท

นายรังษี จันทรศร
ราคา 10,000.- บาท
ใบสั่งจางที่ 3/2553/16 ลว. 21 ธ.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

18 จางเหมาพิมพบัตรเจาหนาที่ของรัฐ

26,750.00 ตกลงราคา บจก. อินเทค คารด เทคโนโลยี
ราคา 26,750.- บาท

บจก. อินเทค คารด เทคโนโลยี

ศูนยบริการ

ราคา 26,750.- บาท
ใบสั่งจางที่ 8/2553/7 ลว. 21 ธ.ค. 52

19 จางเหมาปรับปรุงโปรแกรมระบบเครื่องพิมพบัตร
ประจําตัว (จนท.ของรัฐ)

2,675.00 ตกลงราคา บจก. อินเทค คารด เทคโนโลยี
ราคา 2,675.- บาท

บจก. อินเทค คารด เทคโนโลยี

ศูนยบริการ

ราคา 2,675.- บาท
ใบสั่งจางที่ 8/2553/8 ลว. 21 ธ.ค. 52

20 จางเหมาซอมทําเครื่องปรับอากาศ (1.14.18/41,
4.1.100000002806.52 และ 1.14.17/41)

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

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

ราคา 10,486.- บาท

ราคา 10,486.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 8/2553/9 ลว. 21 ธ.ค. 52
21 จางเหมาซอมทําเครื่องถายเอกสารเคียวเซรามิตา
(4.4.100000001316.50)

20,330.00 ตกลงราคา บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)
ราคา 20,330.- บาท

บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)

ศูนยบริการ

ราคา 20,330.- บาท
ใบสั่งจางที่ 2/2553/5 ลว. 22 ธ.ค. 52

22 จางเหมาขจัดสิ่งอุดตันโถชักโครก 2 โถ

3,210.00 ตกลงราคา บจก. วี.อาร.ดี.กรุป

บจก. วี.อาร.ดี.กรุป

ราคา 3,210.- บาท

ราคา 3,210.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางที่ 10/2553/5 ลว. 24 ธ.ค. 52
23 จางเหมาตรวจเช็คระยะ 30,000 กม. ทะเบียน
ชล-1436

2,853.69 ตกลงราคา บจก. อีซูซุเมโทร
ราคา 2,853.69 บาท

บจก. อีซูซุเมโทร
ราคา 2,853.69 บาท
ใบสั่งจางที่ 3/2553/17 ลว. 24 ธ.ค. 52

ศูนยบริการ

24 จางเหมาจัดพิมพสมุดบันทึกเผยแพรภารกิจกรม
จํานวน 1,100 เลม

94,160.00 ตกลงราคา บจก. แอดวานซ อินเตอรพริ้นติ้ง
ราคา 94,160.- บาท

บจก. แอดวานซ อินเตอรพริ้นติ้ง

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 94,160.- บาท
ใบสั่งจางที่ 14/2553/4 ลว. 25 ธ.ค. 52

25 จางเหมาจัดพิมพแบบพิมพ จํานวน 3 รายการ

67,410.00 ตกลงราคา ราน โสภณการพิมพ

ราน โสภณการพิมพ

ราคา 67,410.- บาท

ราคา 67,410.- บาท
ใบสั่งจางที่ 14/2553/5 ลว. 25 ธ.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

