สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (น้ํามันเชื้อเพลิง) เปนเงิน 390,552.14 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว จํานวน 16,000 ลิต
ปมน้ํามันจ.สมุทรปราการ

302,168.00 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 302,168.- บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ตามมติคณะรัฐมนตรี

ราคา 302,168.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 1/2552/11 ลว. 26 ม.ค. 52

2

ซื้อน้ํามันหลอลื่นและน้ํายาลางหมอน้ํา,

รักษาหมอน้ํา จํานวน 6 รายการ

88,384.14 ตกลงราคา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 88,384.14 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ราคา 88,384.14 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/7 ลว. 26 ม.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ครุภัณฑ) เปนเงิน 89,409.20 บาท
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อ-จัดจาง
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 4
เครื่อง

วงเงิน วิธีซ้อื -จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
89,409.20 ตกลงราคา บจก. ไบนารี่ ดิจิต
ราคา 89,409.20 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บจก. ไบนารี่ ดิจิต
เสนอราคาต่ําสุด
ราคา 89,409.20 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/7 ลว. 15 ม.ค. 52

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (วัสดุ) เปนเงิน 464,810.95 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

ซื้อผงหมึก เครื่องถายเอกสารเคียวเซรามิต
จํานวน 6 หลอด

24,139.20 ตกลงราคา บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)
ราคา 24,139.20 บาท

บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 24,139.20 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 11/2552/1 ลว. 5 ม.ค. 52

2

ซื้อปากกาสําหรับเครื่องวัดระดับน้ํา ยี่หอ
Seba (Fiber pen synthetic fiber)

74,793.00 ตกลงราคา บจก. สํารวจวิศว อินเตอรเทค
ราคา 74,793.- บาท

บจก. สํารวจวิศว อินเตอรเทค

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 74,793.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 9/2552/3 ลว. 6 ม.ค. 52

3

ซื้อน้ําจืด จํานวน 100 ตัน

17,000.00 ตกลงราคา ราน นิรันดร มารีน ซัพพลาย
ราคา 17,000.- บาท

ราน นิรันดร มารีน ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 17,000.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/6 ลว. 12 ม.ค. 52

4

ซื้อกระดาษการดสี 150 แกรม เอ4 จํานวน
3 รายการ

3,195.30 ตกลงราคา บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
ราคา 3,195.30 บาท

บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน เสนอราคาต่ําสุด
ราคา 3,195.30 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 12/2552/5 ลว. 14 ม.ค. 52

5

ซื้อผงหมึกมินอลตา 204 เอ รุนอีพี-3000
จํานวน 12 หลอด

23,689.80 ตกลงราคา บจก. เอฟ เอ็ม เอ กรุป

บจก. เอฟ เอ็ม เอ กรุป

ราคา 23,689.80 บาท

ราคา 23,689.80 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 12/2552/4 ลว. 14 ม.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

6

ซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร ริโก จํานวน
6 หลอด

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

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 14,124.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 12/2552/3 ลว. 14 ม.ค. 52

7

ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

2,482.40 ตกลงราคา หจก. ซี.เอส.พี. ซัพพลาย
ราคา 2,482.40 บาท

หจก. ซี.เอส.พี. ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,482.40 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 10/2552/3 ลว. 15 ม.ค. 52

8

ซื้อตนไม จํานวน 6 รายการ

18,370.00 ตกลงราคา นางสาลี ทวงที
ราคา 118,370.- บาท

นางสาลี ทวงที

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 118,370.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/24 ลว. 15 ม.ค. 52

9

ซื้อหนวยความจํา (RAM) ขนาด 1 GB
จํานวน 1 ชุด

1,819.00 ตกลงราคา หจก. บลูสตาร ออโตเมชั่น
ราคา 1,819.- บาท

หจก. บลูสตาร ออโตเมชั่น

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,819.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/8 ลว. 15 ม.ค. 52

10 ซื้อหมึกเครื่องพิมพเอชพี Q2613A
จํานวน 12 กลอง

17,334.00 ตกลงราคา บจก. เน็กซ มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
ราคา 17,334.-บาท

บจก. เน็กซ มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย)

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 17,334.-บาท
ใบสั่งซื้อที่ 10/2552/2 ลว. 15 ม.ค. 52

11 ซื้อแบตเตอรี่ GS จํานวน 2 ลูก

10,914.00 ตกลงราคา บจก. สยาม เอส.ที.

บจก. สยาม เอส.ที.

ราคา 10,914.- บาท

ราคา 10,914.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/25 ลว. 20 ม.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

12 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ

13,792.30 ตกลงราคา บจก. สหธุรกิจ
ราคา 13,792.30 บาท

บจก. สหธุรกิจ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 13,792.30 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/6 ลว. 20 ม.ค. 52

13 ซื้อหมึกเอชพี Q2613A และ Q5949A
จํานวน 8 ตลับ

16,358.16 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 16,358.16 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 16,358.16 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 5/2552/7 ลว. 20 ม.ค. 52

14 ซื้อชุดบํารุงรักษาเครื่องเคียวเซรามิตา จํานวน
1 ชุด

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

บจก. เคียวเซรามิตา (ประเทศไทย)

ตัวแทนจําหนาย

ราคา 42,693.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/19 ลว. 20 ม.ค. 52

15 ซื้อกุญแจประตูอลูมิเนียม YORK

727.60 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 727.60 บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 727.60 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/9 ลว. 20 ม.ค. 52

16 ซื้อวัสดุ (เรือเจาทา ข.12) จํานวน 9 รายการ 95,294.20 ตกลงราคา บจก. เท็คแมน (ไทยแลนด)
ราคา 95,294.20 บาท

บจก. เท็คแมน (ไทยแลนด)

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 95,294.20 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 7/2552/12 ลว. 21 ม.ค. 52

17 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

2,578.70 ตกลงราคา บจก. สยาม เอส.ที.
ราคา 2,578.70 บาท

บจก. สยาม เอส.ที.

ราคา 2,578.70 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/8 ลว. 26 ม.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

18 ซื้อผาชํารุด จํานวน 200 กก.

4,066.00 ตกลงราคา หจก. ประสิทธิ์นคร
ราคา 4,066.- บาท

หจก. ประสิทธิ์นคร

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 4,066.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/9 ลว. 26 ม.ค. 52

19 ซื้อน้ําจืด จํานวน 100 ตัน

17,000.00 ตกลงราคา ราน นิรันดร มารีน ซัพพลาย
ราคา 17,000.- บาท

ราน นิรันดร มารีน ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 17,000.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 2/2552/10 ลว. 26 ม.ค. 52

20 ซื้อกระดาษตอเนื่อง ขนาด 15 x 11" มีเสน
1 ชั้น จํานวนื 5 กลอง

2,889.00 ตกลงราคา หจก. ซี.เอส.พี. ซัพพลาย
ราคา 2,889.- บาท

หจก. ซี.เอส.พี. ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 2,889.- บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/28 ลว. 27 ม.ค. 52

21 ซื้อหมึกและฟลมเครื่องโทรสาร ชารป

8,570.70 ตกลงราคา บจก. สหธุรกิจ
ราคา 8,570.70 บาท

บจก. สหธุรกิจ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 8,570.70 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 11/2552/6 ลว. 27 ม.ค. 52

22 ซื้อหมึกเครื่องพิมพเอชพี 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 3/2552/27 ลว. 27 ม.ค. 52

23 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ เอชพี C7115A จํานวน
4 กลอง

7,049.16 ตกลงราคา บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 7,049.16 บาท

บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร
ราคา 7,049.16 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/21 ลว. 27 ม.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

24 ซื้อหมึกบราเดอร จํานวน 8 รายการ

22,223.90 ตกลงราคา บจก. พรทวี โอเอ
ราคา 22,223.90 บาท

บจก. พรทวี โอเอ

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 22,223.90 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 4/2552/20 ลว. 27 ม.ค. 52

25 ซื้อ Flash Drive ขนาด 2 GB จํานวน 1 อัน

219.35 ตกลงราคา หจก. บลูสตาร ออโตเมชั่น
ราคา 219.35 บาท

หจก. บลูสตาร ออโตเมชั่น

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 219.35 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 3/2552/26 ลว. 27 ม.ค. 52

26 ซื้อเมาส จํานวน 5 ตัว

1,551.50 ตกลงราคา บจก. แอมโปรไมโครซิส
ราคา 1,551.50 บาท

บจก. แอมโปรไมโครซิส

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,551.50 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/11 ลว. 29 ม.ค. 52

27 ซื้อกระดาษปกสี 210 แกรมและกระดาษ
แบงคสี 70 แกรม เอ4 จํานวน 2 รายการ

11,301.95 ตกลงราคา บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน เสนอราคาต่ําสุด
ราคา 11,301.95 บาท

ราคา 11,301.95 บาท
ใบสั่งซื้อที่ 6/2552/10 ลว. 29 ม.ค. 52

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2552
(ชื่อหนวยงาน) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม (ซอม-บริการ) รวมเปนเงิน 386,938.13 บาท
ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
1

จางเหมาพิมพกราฟบันทึกคาระดับน้ํา จํานวน
10,000 ใบ

8,560.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ
ราคา 8,560.- บาท

รานโสภณการพิมพ

ศูนยบริการ

ราคา 8,560.- บาท
ใบสั่งจางที่ 8/2552/5 ลว. 6 ม.ค. 52

2

จางเจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบนํารอง

25,845.30 ตกลงราคา นางปวีณา มุงหามณี

นางปวีณา มุงหามณี

ตั้งแตวันที่ 7 ม.ค.-30 มิ.ย.52 117 วันทําการ

ราคา 25,845.30 บาท

ราคา 25,845.30 บาท

-

ใบสั่งจางที่ 5/2552/5 ลว. 7 ม.ค. 52
3

จางเจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบนํารอง
ตั้งแตวันที่ 7 ม.ค.-30 มิ.ย.52 117 วันทําการ

25,845.30 ตกลงราคา นางสาวอรวรรณ หิรัญนอย
ราคา 25,845.30 บาท

นางสาวอรวรรณ หิรัญนอย

-

ราคา 25,845.30 บาท
ใบสั่งจางที่ 5/2552/6 ลว. 7 ม.ค. 52

4

จางเจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบนํารอง
ตั้งแตวันที่ 7 ม.ค.-30 มิ.ย.52 117 วันทําการ

25,845.30 ตกลงราคา นางสาวศศิวิมล เอี่ยมคง
ราคา 25,845.30 บาท

นางสาวศศิวิมล เอี่ยมคง

-

ราคา 25,845.30 บาท
ใบสั่งจางที่ 5/2552/7 ลว. 7 ม.ค. 52

5

จางเจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบทะเบียนเรือ
ตั้งแตวันที่ 7 ม.ค.-25 ก.ย.52 177 วันทําการ

39,099.30 ตกลงราคา นางสาวอนุสรา มาดวง
ราคา 39,099.30 บาท

นางสาวอนุสรา มาดวง
ราคา 39,099.30 บาท
ใบสั่งจางที่ 3/2552/6 ลว. 7 ม.ค. 52

-

ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
6

จางเจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบทะเบียนเรือ
ตั้งแตวันที่ 7 ม.ค.-25 ก.ย.52 177 วันทําการ

39,099.30 ตกลงราคา นางสาวพัชราพร ลาโพท
ราคา 39,099.30 บาท

นางสาวพัชราพร ลาโพท

-

ราคา 39,099.30 บาท
ใบสั่งจางที่ 3/2552/7 ลว. 7 ม.ค. 52

7

จางเหมาสํารวจขอมูลความหนาแนนผูโดยสาร
เรือในคลองแสนแสบ วันที่ 16 ม.ค.-26 ม.ค.52

72,974.00 ตกลงราคา เอกชน จํานวน 22 อัตรา
ราคา 72,974.- บาท

รวม 8½ วัน จํานวน 22 อัตรา
8

จางเจาหนาที่บันทึกขอมูล (สถิติ) ตั้งแตวันที่ 19
ม.ค.-30 เม.ย. 52 รวม 69 วันทําการ

เอกชน จํานวน 22 อัตรา

-

ราคา 72,974.- บาท
ใบสั่งจางที่ 7/2552/5-26 ลว. 11 ม.ค. 52

30,484.20 ตกลงราคา เอกชน จํานวน 2 อัตรา
ราคา 30,484.20 บาท

เอกชน จํานวน 2 อัตรา

-

ราคา 30,484.20 บาท
ใบสั่งจางที่ 7/2552/27-28 ลว. 16 ม.ค. 52

9

จางเจาหนาที่บันทึกขอมูล (สถิติ) ตั้งแตวันที่ 23
ม.ค.-30 เม.ย. 52 รวม 65 วันทําการ

14,358.50 ตกลงราคา นางสาวภาคยา เรืองรื่น
ราคา 14,358.50 บาท

นางสาวภาคยา เรืองรื่น

-

ราคา 14,358.50 บาท
ใบสั่งจางที่ 7/2552/29 ลว. 23 ม.ค. 52

10 จางเหมาซอมทําเครื่องถายเอกสาร ริโก
(4.4.6/49) จํานวน 9 รายการ

27,134.13 ตกลงราคา บจก. ริโก (ประเทศไทย)
ราคา 27,134.13 บาท

บจก. ริโก (ประเทศไทย)

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 27,134.13 บาท
ใบสั่งจางที่ 11/2552/2 ลว. 20 ม.ค. 52

11 จางเหมาซอมทําเครื่องถายเอกสาร พานาโซนิค
(4.4.4/47) จํานวน 2 รายการ

6,355.80 ตกลงราคา บจก. เวิลดเทค โพรดัคท
ราคา 6,355.80 บาท

บจก. เวิลดเทค โพรดัคท
ราคา 6,355.80 บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/7 ลว. 20 ม.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

ลําดับที่

งานจัดซื้อ-จัดจาง

วงเงิน

วิธีซื้อ-จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

งบประมาณ
12 จางเหมาซอทําเครื่องปรับอากาศ (1.14.3/36)

1,926.00 ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป
ราคา 1,926.- บาท

หจก. เอ.เอ็น.พี.กรุป

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 1,926.- บาท
ใบสั่งจางที่ 4/2552/8 ลว. 20 ม.ค. 52

13 จางเหมาซอมทําโทรศัพทภายในหมายเลข 281

3,103.00 ตกลงราคา ราน สยามคอม อิเล็คทริค
ราคา 3,103.- บาท

ราน สยามคอม อิเล็คทริค

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 3,103.- บาท
ใบสั่งจางที่ 12/2552/2 ลว. 20 ม.ค. 52

14 จางเหมาซอมทําโทรศัพทภายในหมายเลข 354
และ 364

4,708.00 ตกลงราคา ราน สยามคอม อิเล็คทริค
ราคา 4,708.- บาท

ราน สยามคอม อิเล็คทริค

เสนอราคาต่ําสุด

ราคา 4,708.- บาท
ใบสั่งจางที่ 9/2552/7 ลว. 20 ม.ค. 52

15 จางเหมาสํารวจขอมูลความหนาแนนผูโดยสาร
เรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา วันที่ 16 ม.ค.26 ม.ค.52 รวม 6½ วัน จํานวน 26 อัตรา

61,600.00 ตกลงราคา เอกชน จํานวน 25 อัตรา
ราคา 61,600.- บาท

เอกชน จํานวน 25 อัตรา
ราคา 61,600.- บาท
ใบสั่งจางที่ 13/2552/1-25 ลว. 30 ม.ค. 52

เสนอราคาต่ําสุด

