ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕61
ว.ด.ป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

๒ ต.ค. ๖๑
๓ ต.ค. ๖๑
๔ ต.ค. ๖๑
๘ ต.ค. ๖๑
๙ ต.ค. ๖๑
๑๑ ต.ค. ๖๑
๑๖ ต.ค. ๖๑
๑๗ ต.ค. ๖๑
๑๗ ต.ค. ๖๑
๑๘ ต.ค. ๖๑
๑๙ ต.ค. ๖๑
๒๔ ต.ค. ๖๑
๒๕ ต.ค. ๖๑
๒๙ ต.ค. ๖๑

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระหว่าง 22 - 28 ก.ย..61)
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน กันยายน 2561
2,100.00
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย พน. ประจาเดือนกันยายน 2561
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระหว่าง 29 ก.ย. - 5 ต.ค.61)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 3 เครื่อง ประจาเดือน กันยายน 2561
จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ (ตู้) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขทะเบียน ฮว 7874
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง สาหรับใช้กับรถยนต์ และอุปกรณ์ฯ ประจาเดือน กันยายน 2561
21,041.88
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระหว่าง 6 - 12 ตุลาคม 2561)
จัดซื้อบอร์ดปิดประกาศ แบบกระจกบานเลื่อน จานวน 1 บอร์ด
จัดซื้อลูกล้อโครงเหล็ก จานวน 12 ลูก
642.00
จัดซื้อน้ามันเบนซิน 95 จานวน 40 ลิตร
1,522.40
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระหว่างวันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2561) จัดซื้อน้ามันเบนซิน 95 จานวน 120 ลิตร
4,495.20
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2561) รายการ

รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

29,801.48
1,265,271.45

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
218,765.00
141,752.00
219,700.00
9,400.00
14,733.97
219,700.00
175,760.00
226,350.00

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
9,309.00
-

1,226,160.97

9,309.00

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

หจก.วาริน 2496
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 5/2561/พน.
เฉพาะเจาะจง คค.0308.4/บศ.หส.156 ร้านศุรวีร์ นิลหันต์
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ 3/2561/พด. สานักงานรักษาความปลอดภัยฯ
หจก.วาริน 2496
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 5/2561/พน.
บจก.ดิทโต้ (ประเทศไทย)
ตกลงราคา
ช.01/2561
บจก.โตโยต้า ซัมมิท
เฉพาะเจาะจง
จ.1/2562
บจก.สมุทรปิโตรเลียมไทย
เฉพาะเจาะจง
ซ.157/2561
หจก.วาริน 2496
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 5/2561/พน.
หจก.ปากน้าเฟอร์นิเจอร์
เฉพาะเจาะจง
ซ.2/2562
หจก.ปากน้าเฟอร์นิเจอร์
เฉพาะเจาะจง
ซ.3/2562
หจก.ดาวสมุทร (สนง.ใหญ่)
เฉพาะเจาะจง
ซ.6/2562
หจก.วาริน 2496
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 5/2561/พน.
หจก.ดาวสมุทร (สนง.ใหญ่)
เฉพาะเจาะจง
ซ.8/2562
หจก.วาริน 2496
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 5/2561/พน.

ประจำฝ่ำย
กน.

บศ.หส.
บศ.หส.
กน.
บศ.หส.
บก.
กน.
ชก.
พด.
กฝ.
กน.
กน.

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕61
ว.ด.ป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

๓๑ ต.ค. ๖๑
๑ พ.ย. ๖๑
๕ พ.ย. ๖๑
๕ พ.ย. ๖๑
๗ พ.ย. ๖๑
๘ พ.ย. ๖๑
๘ พ.ย. ๖๑
๘ พ.ย. ๖๑
๑๒ พ.ย. ๖๑
๑๒ พ.ย. ๖๑
๑๒ พ.ย. ๖๑
๑๒ พ.ย. ๖๑
๑๓ พ.ย. ๖๑
๑๔ พ.ย. ๖๑
๑๔ พ.ย. ๖๑
๑๕ พ.ย. ๖๑
๑๕ พ.ย. ๖๑

18 ๑๕ พ.ย. ๖๑
19
20
21
22
23

๑๕ พ.ย. ๖๑
๑๙ พ.ย. ๖๑
๑๙ พ.ย. ๖๑
๑๙ พ.ย. ๖๑
๒๐ พ.ย. ๖๑

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
ซื้อวัสดุสาหรับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก จานวน 2 รายการ
12,893.50
จ้างเหมาต่ออายุบารุงรักษาระบบบริหารสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน ๑ งาน (งวนที่ ๓) (๑ ก.ค.61- 31 ต.ค.61)
จ้างเหมาเปลี่ยนสารเครื่องกรองน้า พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จานวน ๓ เครื่อง
15,140.50
จ้างเหมาบารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน คสล.สูง 6 ชั้น จานวน 2 เครื่อง ประจาเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2561 (งวดที่ 2)
เช่าเต็นท์ ขนาด 4x8 จานวน 6 หลัง
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที1่ /2561 (ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 2 พ.ย.2561 รวม 7 วัน)
จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ จานวน ๕ รายการ
2,262.84
จัดซื้อแบตเตอรี่ จานวน ๕ ลูก
20,041.10
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจาเดือน ตุลาคม 2561
2,170.00
จ้างทาสาเนาหนังสือ จานวน 3 รายการ
2,616.15
จ้างทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา จานวน 10,000 แผ่น
21,400.00
จัดซื้อวัสดุสาหรับซ่อมทา จานวน ๒ รายการ
1,465.90
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที1่ /2561 (ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2561 รวม 7 วัน) ซื้อขวดเปล่า ขนาด 350 ซีซี จานวน 5,000 ใบ
9,844.00
จ้างทาป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จานวน ๒ รายการ
11,235.00
จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องปรับอากาศ จานวน ๑ เครื่อง
เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ทีน่ งั่ จานวน ๑ คัน
856.00
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ จานวน ๓ รายการ
6,000.00
จ้างเหมาซ่อมทาไม้กนั้ ประตูทาง เข้า-ออก ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคเรียนที่ 1/2561 (ระหว่าง 10-16 พฤศจิกายน 2561 รวม 7 วัน)
จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องปรับอากาศ จานวน 3 เครื่อง
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอล จานวน ๔ รายการ
22,920.00
จ้างตามกิจกรรมแข่งขันกีฬา maritime game ปีการศึกษา 2561
รายการ

24 ๒๑ พ.ย. ๖๑ จ้างทาคอลโซล รถยนต์ (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮว.7874 พร้อมติดตั้ง จานวน ๑ ชุด
25 ๒๒ พ.ย. ๖๑ จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องพิมพ์ผล จานวน ๖ เครื่อง และเครื่องฉายภาพ จานวน ๑ เครื่อง
26 ๒๒ พ.ย. ๖๑ จัดซื้อคลอรีน ชนิดเกล็ด 90% จานวน ๗ ถัง

1,100.00
9,184.00
4,815.00
24,717.00

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
32,100.00
15,515.00
4,200.00
234,910.00
277,160.00
9,926.60
11,000.00
54,152.70
219,700.00
35,984.10
24,000.00
59,182.00
-

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
-

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร
ซ.10/2562
จ.3/2561
จ.3/2562
จ.42/2561
ช.3/2562

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ประจำฝ่ำย

บจก. โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค
บศ.ทว.
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
บจก.วิชั่นเน็ต
กน.
หจก.เก้าวารี
เฉพาะเจาะจง
กน.
บจก.ธิสเซ่นครุป์ เอลลิเวเตอร์
บก.
เฉพาะเจาะจง
ร้านหนึ่ง เต็นท์เช่า
กน.
เฉพาะเจาะจง
กน.
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที5่ /2561/พน. หจก.วาริน 2496
ซ.12/๒๕๖2
บจก.สุรยิ ภัณฑ์ สตีล ไพพ์
บก.
เฉพาะเจาะจง
ซ.13/2562
บจก.รุง่ เรืองยางยนต์
เฉพาะเจาะจง
บศ.หส.
เฉพาะเจาะจง คค 0308.4/บศ.หส.156 ร้านศุรวีร์ นิลหันต์
บจก.สเตทสเตชัน
เฉพาะเจาะจง
จ.2/2562
บจก.พงษ์วรินการพิมพ์
บศ.ปส.
เฉพาะเจาะจง
จ.8/2562
หจก.ปากน้าเฟอร์นิเจอร์
บก.
เฉพาะเจาะจง
ซ.14/2562
กน.
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที5่ /2561/พน. หจก.วาริน 2496
บจก.วิน-ซี พลาสแพค
เฉพาะเจาะจง
ซ.14/2562
บจก.วอเตอร์ อาร์ต
เฉพาะเจาะจง
จ.13/2562
บจก.แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง
กน.
เฉพาะเจาะจง
จ.16/2562
ออลโรดทรานส์
กน.
เฉพาะเจาะจง
ช.2/2562
ซ.7/2562
ร้านวอเตอร์
กน.
เฉพาะเจาะจง
ซ.9/2562
ร้านธีรพัฒน์ อาร์ต
กน.
เฉพาะเจาะจง
จ.10/2562
บจก. เจวีพีเค ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์
บศ.
เฉพาะเจาะจง
กน.
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที5่ /2561/พน. หจก.วาริน 2496
จ.9/2562
บจก.แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง
เฉพาะเจาะจง
ซ.21/2562
บจก.กีฬาภัณฑ์
บศหส.
เฉพาะเจาะจง
ออลโรดทรานส์ โดย น.ส.ณิชาภา อมรธันกน.
ย์
เฉพาะเจาะจง
ซ.4/2562
ร้าน จ.รุง่ โรจน์เพ้นท์เวิรค์ (สานักงานใหญ่กน.
)
เฉพาะเจาะจง
ซ.19/2562
บจก. เอฟ บี ที
กน.
เฉพาะเจาะจง
ซ.18/2562
บจก.ที จี คาร์ซีท เทเลอร์
เฉพาะเจาะจง
จ.14/2562
บจก. สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม
กน.
เฉพาะเจาะจง
จ.12/2562
บจก.นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์
บก.
เฉพาะเจาะจง
ซ.20/2562

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕61
ว.ด.ป

27
28
29
30

๒๖ พ.ย. ๖๑
๒๖ พ.ย. ๖๑
๒๗ พ.ย. ๖๑
๓๐ พ.ย. ๖๑

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
จัดซื้อไม้ไผ่รวก จานวน ๒๐ ลา
200.00
จัดซื้อเรือพลาสติกทรงกาปัน่ จานวน ๒ ลา และไม้พาย จานวน ๔ อัน
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2561 รวม 7 วัน)
จ้างเหมาตรวจสอบสภาพรถยนต์ (ตู้) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขทะเบียน ฮท 6878
รายการ

รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
219,700.00
74,999.83

จานวนเงิน
เลขที่
ผู้ประกอบการ
โดยวิธี
ค่าครุภัณฑ์
เอกสาร
ร้านค้า
นายสมศักดิ์ แก้วโบราณ
เฉพาะเจาะจง
ซ.26/2562
บจก. ซี เอส เฟิร์ส อินดัสทรี้
14,124.00 เฉพาะเจาะจง
ซ.27/2562
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที5่ /2561/พน. หจก.วาริน 2496
บจก.โตโยต้า ซัมมิท
เฉพาะเจาะจง
จ.17/2562

168,860.99 1,272,530.23 14,124.00
1,455,515.22

ประจำฝ่ำย
กน.
กน.
กน.
ชก.

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕61
ว.ด.ป

1 ๒๖ พ.ย. ๖๑
2 ๓๐ พ.ย. ๖๑
3 ๓๐ พ.ย. ๖๑
4 ๓ ธ.ค. ๖๑
5 ๓ ธ.ค. ๖๑
6

๓ ธ.ค. ๖๑

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

๔ ธ.ค. ๖๑
๗ ธ.ค. ๖๑
๑๒ ธ.ค. ๖๑
๑๒ ธ.ค. ๖๑
๑๘ ธ.ค. ๖๑
๑๘ ธ.ค. ๖๑
๑๘ ธ.ค. ๖๑
๑๙ ธ.ค. ๖๑
๒๐ ธ.ค. ๖๑
๒๔ ธ.ค. ๖๑

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
จ้างเหมาบารุงรักษาลิฟท์ อาคารเครื่องมือฝึกจาลอง จานวน ๑ งาน (งวดที่ 2/4 เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2561)
จัดซื้อน้ามันเชื่อเพลิงสาหรับใช้กับรถยนต์ และอุปกรณ์ฯ จานวน ๒ รายการ
21,524.74
จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ จานวน ๓ รายการ
776.96
จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ทีน่ งั้ จานวน ๑ คัน
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2561 รวม 7 วัน)
22,990.02
จัดซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัว จานวน ๑๔ รายการ
80,857.76
จัดซื้อเครื่องทาลายเอกสาร จานวน ๑ เครื่อง และเครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่ จานวน ๑ เครื่อง
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
2,100.00
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมติดตั้ง ทีอ่ าคารเรียน คสล.สูง 6 ชั้น จานวน ๕ รายการ
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระหว่างวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2561 รวม 8 วัน)
จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องพิมพ์ผล ยีห่ ้อ RICOH รุ่น SPC 420 DN จานวน ๑ เครื่อง
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระหว่างวันที่ 9 - 14 ธันวาคม 2561 รวม 6 วัน)
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับใช้กับรถยนต์และอุปกรณ์ฯ ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จานวน ๒ รายการ
28,384.14
จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องปรับอากาศ อาคารเครื่องมือฝึกจาลอง จานวน ๑ เครื่อง
จัดซื้อน้ามันเบนซิน 95 จานวน 39 ลิตร
1,379.04
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระหว่างวันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2561 รวม 7 วัน)
รายการ

รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

158,012.66
1,640,403.20

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
5,296.50
24,000.00
219,700.00
259,950.00
20,171.64
175,760.00
19,816.40
219,700.00

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
38,413.00
499,583.00
-

944,394.54 537,996.00

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร
จ.43/2561
ซ.1/2562
ซ.25/2562
ช.5/2562

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ประจำฝ่ำย

บจก. ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน
บก.
เฉพาะเจาะจง
บก.
เฉพาะเจาะจง
บจก.สมุทรปิโตรเลียมไทย
บจก.สหปลื้ม
เฉพาะเจาะจง
บก.
ออลโรดทรานส์ โดย น.ส.ณิชาภา อมรธันกน.
ย์
เฉพาะเจาะจง
กน.
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที5่ /2561/พน. หจก.วาริน 2496
บจก.มารีนอินเตอร์เนชั่นแนล
กน.
เฉพาะเจาะจง
ซ.4/2562
บจก.วิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย
กน.
เฉพาะเจาะจง
ซ.5/2562
ซ.33/2562
หจก.โมเบียส เทเลคอม
มศ.
เฉพาะเจาะจง
บศ.หส
เฉพาะเจาะจง ที่ คค 0308.4/บศ.หส.156 ร้านศุรวีร์ นิลหันต์
หจก.โมเบียส เทเลคอม
บศ.
เฉพาะเจาะจง
ซ17/2562
กน.
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที5่ /2561/พน. หจก.วาริน 2496
บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)
กน.
เฉพาะเจาะจง
จ.15/2562
กน.
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที5่ /2561/พน. หจก.วาริน 2496
ซ.16/2562
บจก. สมุทรปิโตรเลียมไทย
เฉพาะเจาะจง
บจก.ว.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ รีโนเวท
รฝ.
เฉพาะเจาะจง
จ.20/2562
หจก.ดาวสมุทร (สานักงานใหญ่)
กฝ.
เฉพาะเจาะจง
ซ.37/2562
กน.
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที5่ /2561/พน. หจก.วาริน 2496

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๒
ว.ด.ป

1 ๓๐ พ.ย. ๖๑
2 ๒๗ ธ.ค. ๖๑
3 ๒๗ ธ.ค. ๖๑

4 ๒๘ ธ.ค. ๖๑

5
6
7
8
9

๒๘ ธ.ค. ๖๑
๒๘ ธ.ค. ๖๑
๔ ม.ค. ๖๒
๔ ม.ค. ๖๒
๔ ม.ค. ๖๒

10 ๗ ม.ค. ๖๒
11
12
13
14
15

๗ ม.ค. ๖๒
๘ ม.ค. ๖๒
๙ ม.ค. ๖๒
๙ ม.ค. ๖๒
๑๐ ม.ค. ๖๒

16 ๑๐ ม.ค. ๖๒
17 ๑๖ ม.ค. ๖๒
18 ๑๖ ม.ค. ๖๒
19 ๑๗ ม.ค. ๖๒
20 ๑๗ ม.ค. ๖๒
21 ๑๘ ม.ค. ๖๒

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องปรับอากาศ จานวน ๓ เครื่อง
จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จานวน ๕ เครื่อง
จัดซื้อถุงขยะ ขนาด 36x45 นิว้ จานวน 10 กิโลกรัม
428.00
3,595.20
127,856.28
จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 142 รายการ
121,241.70
112,569.89
89,580.40
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระหว่างวันที่ 22-27 ธ.ค. 61 รวม 6 วัน)
จัดหาครุภณ
ั พ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อทดแทนสาหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ๑ พร้อมติดตั้ง จานวน ๑๐ รายการ
จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องสูบน้าดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๓ รายการ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน ๔ เครื่อง ประจาเดือน ตุลาคม 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน ๔ เครื่อง ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
686.94
จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ
1,080.00
จัดซื้อสารดับเพลิง จานวน ๒ รายการ
4,258.60
จ้างเหมาล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จานวน 180 เครื่อง
จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด แบบยึดติดผนัง จานวน ๑ แผ่น
642.00
จัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้ทางาน จานวน ๑ ชุด
จ้างทาตาราหลักสูตรฝึกอบรม จานวน ๒ รายการ
155,685.00
6,698.34
จัดซื้อน้ามันเบนซิน 95 จานวน 199 ลิตร และแก๊ส LPG ขนาด 15 กก. จานวน 2 ถัง
941.60
จัดซื้อแบตเตอรี่ สาหรับเครื่องสารองกระแสไฟฟ้า จานวน ๑๐ ชุด
9,500.00
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สาหรับซ่อมทา จานวน ๓ รายการ
6,141.80
7,480.00
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จานวน ๒๑ รายการ
32,795.50
315,660.70
จัดซื้อสารดับเพลิง พร้อมถัง จานวน ๒ รายการ
29,960.00
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จานวน ๒ รายการ สาหรับใช้กับรถยนต์และอุปกรณ์ฯ ประจาเดือนธันวาคม 2561
22,889.38
รายการ

จานวนเงิน
จานวนเงิน
เลขที่
ผู้ประกอบการ
ประจำ
โดยวิธี
ค่าจ้างเหมา
ค่าครุภัณฑ์
เอกสาร
ร้านค้า
บจก.แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง
45,164.70
เฉพาะเจาะจง
จ.18/2562
บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม บศ.
104,500.00 เฉพาะเจาะจง
ซ.38/2562
เฉพาะเจาะจง
ซ.39/2562
บจก.เอส เอส ฟอร์จูน เทรด บศ.ทว.
เฉพาะเจาะจง
ซ.28/2562
บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง พน.
บจก.แม็กซ์สเตชันเนอรีก่ รุป๊
พน.
เฉพาะเจาะจง
ซ.29/2562
บจก.ดูโปร (ประเทศไทย)
พน.
เฉพาะเจาะจง
ซ.30/2562
บจก.เอส เอส ฟอร์จูนเทรด
พน.
เฉพาะเจาะจง
ซ.31/2562
บจก.บิซิเนส ซีทีเอส
พน.
เฉพาะเจาะจง
ซ.32/2562
กน.
175,760.00
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที5่ /2561/พน. หจก.วาริน 2496
กน.
1,995,500.00 e-bidding ตามสัญญาเลขที2่ /2562/พน. บจก.วี เอาท์ลุค โซลูชั่น
หจก. เค บี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
จ.19/2562
กฝ.
52,430.00
เฉพาะเจาะจง
บจก.ดิทโต้ (ประเทศไทย)
ช.1/2562
บท.ดร
12,100.00
เฉพาะเจาะจง
บจก.ดิทโต้ (ประเทศไทย)
ช.1/2562
บท.ดร
12,100.00
เฉพาะเจาะจง
บจก. เอส เอส ฟอร์จูน เทรด
กง.
เฉพาะเจาะจง
ซ.34/2562
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กง.
เฉพาะเจาะจง
ซ.35/2562
บจก.พี เอ็ม ซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้
กฝ. นท์
เฉพาะเจาะจง
ซ.44/2562
บจก.แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง
บก.
123,264.00
เฉพาะเจาะจง
จ.7/2562
หจก.ปากน้าเฟอร์นิเจอร์
กน.
เฉพาะเจาะจง
ซ.48/2562
ซ.49/2562
หจก.ปากน้าเฟอร์นิเจอร์
กฝ.
4,012.50 เฉพาะเจาะจง
บจก.พงษ์วรินการพิมพ์
กฝ.
เฉพาะเจาะจง
จ.21/2562
หจก.ดาวสมุทร (สานักงานใหญ่) กฝ.
เฉพาะเจาะจง
ซ.42/2562
หจก.วัฒนชัย อ๊อกซิเย่น
กฝ.
เฉพาะเจาะจง
ซ.43/2562
ซ.58/2562
ร้านไนซ์ คอมพิวเตอร์
IT.
เฉพาะเจาะจง
ซ.45/2562
ร้าน สหสิน สานักงานใหญ่
บก.
เฉพาะเจาะจง
หจก.เวิรล์ อิงค์เทรดดิ้ง
พน.
เฉพาะเจาะจง
ซ.22/2562
ซ.23/2562
บจก.โฟทีกา้
พน.
เฉพาะเจาะจง
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น พน.
เฉพาะเจาะจง
ซ.24/2562
ซ.54/2562
บจก.พี เอ็ม ซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้
กฝ. นท์
เฉพาะเจาะจง
ซ.36/2562
บจก.สมุทรปิโตรเลียมไทย
บท.
เฉพาะเจาะจง

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๒
ว.ด.ป

22
23
24
25
26
27
28
29
30

๑๘ ม.ค. ๖๒
๒๑ ม.ค. ๖๒
๒๒ ม.ค. ๖๒
๒๒ ม.ค. ๖๒
๒๒ ม.ค. ๖๒
๒๒ ม.ค. ๖๒
๒๒ ม.ค. ๖๒
๒๔ ม.ค. ๖๒
๒๕ ม.ค. ๖๒

รายการ
จัดซื้อสารเคมี และอุปกรณ์ จานวน ๓ รายการ
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 13-18 ม.ค. 62 รวม 6 วัน)

จ้างเหมาปรับปรุงเพดาน ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเครื่องมือฝึกจาลอง จานวน ๑ งาน
จัดซื้อตรายาง จานวน ๓ รายการ
จ้างซ่อมทาเครื่องพิมพ์ผล จานวน ๒ เครื่อง
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 24 นิว้ จานวน ๒ เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปัม๊ น้าอัตโนมัติ จานวน ๑ เครื่อง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน ๔ เครื่อง ประจาเดือน ธันวาคม 2561
จ้างเหมาซ่อมทาสายใยแก้วนาแสงบริเวณด้านข้างอาคารหอพัก ๒ จานวน ๑ งาน

31 ๒๘ ม.ค. ๖๒ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ยานพาหนะ จานวน ๘ รายการ
32 ๒๘ ม.ค. ๖๒ จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 19-25 ม.ค. 62 รวม 7 วัน)

รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
4,954.10
941.60
6,676.80
1,136.34
-

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
200,200.00
237,890.00
12,561.80
12,100.00
11,100.00
257,530.00

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
5,136.00
9,095.00
-

1,063,400.17 1,152,200.50 2,118,243.50
4,333,844.17

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร
ซ.52/2562

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ประจำ

หจก.แล็บ วัลเล่ย์
วท.
เฉพาะเจาะจง
กน.
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที3่ /2562/พน. หจก.วาริน 2496
นายชาญชัย อยู่รว่ มใจ
กศ.
เฉพาะเจาะจง
จ.6/2562
บจก.ช.แสงงามการพิมพ์
ดร.
เฉพาะเจาะจง
ซ.56/2562
บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม บท.
เฉพาะเจาะจง
จ.25/2562
หจก.ปากน้าเฟอร์นิเจอร์
กน.
เฉพาะเจาะจง
ซ.46/2562
ร้าน สหสิน สานักงานใหญ่
บก.
เฉพาะเจาะจง
ซ.40/2562
บจก.ดิทโต้ (ประเทศไทย) บก.บศ.ดร.ชก.
เฉพาะเจาะจง
ช.1/2562
ร้าน ไนซ์ คอมพิวเตอร์
กน.
เฉพาะเจาะจง
จ.27/2562
บจก.วิน คลีนนิ่งแอนด์ ซัพพลาย บท.
เฉพาะเจาะจง
ซ.50/2562
บจก. ท เทียนชัย
บท.
เฉพาะเจาะจง
ซ.51/2562
กน.
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที3่ /2562/พน. หจก.วาริน 2496

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ว.ด.ป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

๘ ม.ค. ๖๒
๒๔ ม.ค. ๖๒
๒๘ ม.ค. ๖๒
๒๙ ม.ค. ๖๒
๓๐ ม.ค. ๖๒
๓๑ ม.ค. ๖๒
๓๑ ม.ค. ๖๒
๑ ก.พ. ๖๒
๕ ก.พ. ๖๒
๖ ก.พ. ๖๒
๖ ก.พ. ๖๒
๗ ก.พ. ๖๒
๘ ก.พ. ๖๒
๑๑ ก.พ. ๖๒
๑๑ ก.พ. ๖๒
๑๑ ก.พ. ๖๒
๑๓ ก.พ. ๖๒
๑๘ ก.พ. ๖๒
๑๘ ก.พ. ๖๒

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสง อาคารเครื่องมือฝึกจาลอง จานวน ๑ งาน
225,808.00
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน ๒ เครื่อง ประจาเดือน ธันวาคม 2561
จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 1.5x3.0 เมตร จานวน ๒ ป้าย
2,140.00
จ้างเหมาฝึกภาคปฏิบัติหลักสูตรการดับไฟชั้นสูงนอกสถานที่ จานวน ๔ รุ่น
จัดซื้อแบตเตอรี่ สาหรับรถยนต์ (บรรทุก) 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 41 5448 จานวน ๒ ลูก
5,671.00
จัดซื้อแฟ้มพลาสติกใส่เอกสาร ขนาด A4 ขยายข้าง จานวน ๒ โหล
385.20
จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องปรับอากาศ จานวน ๒ เครื่อง
จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ซ่อมบารุง จานวน ๙ รายการ
15,027.08
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2562 รวม 6 วัน)
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจาเดือน มกราคม 2562
2,170.00
จัดซื้อและบอกรับเป็นสมาชิกวารสาร นิตยสาร ปี พ.ศ. 2562 จานวน 31 รายการ
74,061.00
จัดซื้อวัสดุสาหรับซ่อมทา จานวน ๒ รายการ
930.90
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 4 เครื่อง ประจาเดือน มกราคม 2562
จ้างเหมาย้ายพรัอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารปฏิบัติการเดินเรือ จานวน ๓ เครื่อง
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 6 วัน) จ้างเหมาบารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน คสล.สูง 6 ชั้น จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จานวน ๒ รายการ สาหรับใช้กับรถยนต์และอุปกรณ์ฯ
30,352.50
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 7 วัน) จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบหิว้ จานวน ๕ เครื่อง
รายการ

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
8,132.00
339,272.49
21,956.40
208,005.00
12,100.00
20,865.00
196,685.00
15,515.00
257,530.00
-

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
14,712.50

6,000.00
6,700.00
5,500.00
30,000.00
13,416.62
8,132.00
-

-

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร
จ.26/2562
ช.6/2562

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ซ.66/2562

หจก.นานาภัณฑ์ปากน้า

กน.

ซ.67/2562

ร้าน จ.รุง่ โรจน์เพ้นท์เวิรค์

กน.

จ.34/2562

นายวินัย เฟือ่ งเจริญ

กน.

ช.8/2562

ร้านหนึ่งเต็นท์เช่า

กน.

ช.7/2562

นางบังอรรัตน์ เสริมศิรทิ รัพย์

กน.

จ.22/2562

ศูนย์รบั รองมาตรฐานนานาชาติฯ

มศ.

จ.33/2562

บจก.โตโยต้า ซัมมิท

พด.

ช.6/2562

บจก.พูนธนามาร์เก็ตติ้ง

บศ.

ซ.73/2562

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)

วท.

ประจา

ร้านออดี้ฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ โดย นางสาวสุ
กฝ. พัตรา แก้วประส
เฉพาะเจาะจง
บจก.พูนธนามาร์เก็ตติ้ง
บศ.
เฉพาะเจาะจง
จ.31/2562
บจก.วอเตอร์อาร์ต
กน.
เฉพาะเจาะจง
หจก.ไทย ไฟร์ แอนด์ เรสคิว เทรนนิ่ง กฝ.
เฉพาะเจาะจง
จ.24/2562
บจก. รุง่ เรืองยางยนต์
บก.
เฉพาะเจาะจง
ซ.57/2562
บจก.เอส เอส ฟอร์จูนเทรด
กน.
เฉพาะเจาะจง
ซ.60/2562
บจก.แอร์-คอน มาร์เก้ตติ้ง
กน.
เฉพาะเจาะจง
จ.28/2562
ซ.53/2562
บจก. ท เทียนชัย
บก.
เฉพาะเจาะจง
กน.
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน.หจก.วาริน 2496
บศ.หส.
เฉพาะเจาะจง ที่ คค 0308.4/บศ.หส.129 ร้านศุรวีร์ นิลหันต์
บศ.หส.
เฉพาะเจาะจง ที่ คค 0308.4/บศ.หส.128
เฉพาะเจาะจง ที่ คค 0308.2/บท.พด.100 หจก.วิสุทธิ์พัฒนา (สานักงานใหญ่) บก.
บจก.ดิทโต้ (ประเทศไทย)
บศ.หส.
เฉพาะเจาะจง
ช.01/2562
บจก. แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง
ดร.
เฉพาะเจาะจง
จ.32/2562
กน.
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน.หจก.วาริน 2496
จ.42/2561
บจก.ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์
บก.
เฉพาะเจาะจง
บจก.สมุทรปิโตรเลียมไทย
พด.
เฉพาะเจาะจง
ซ.47/2562
กน.
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน.หจก.วาริน 2496
ซ.61/2562
หจก.โมเบียส
มศ.
เฉพาะเจาะจง

จ้างตามกิจกรรมพิธีรับแหวนรุ่นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ รุ่นที่ 43 และพิธีประกับเครื่องหมายนักเรียนปกครอง ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 5 รายการ

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน ๙ รายการ

20 ๑๘ ก.พ. ๖๒

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 5 รายการ
- ค่าจ้างผูกผ้าภายในอาคารเอนกประสงค์
- ค่าเช่าเต็นท์ จานวน ๒ รายการ เต็นท์โค้งสีขาว ขนาด 5 x 15 ม. จานวน ๓ หลัง , เต็นท์โค้งสีขาว ขนาด 5 x 8 ม. จานวน ๑ หลัง

- ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง

21
22
23
24

๒๐ ก.พ. ๖๒
๒๕ ก.พ. ๖๒
๒๕ ก.พ. ๖๒
๒๕ ก.พ. ๖๒

จ้างตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ครั้งที่ ๑

จ้างเหมาตรวจสอบสภาพ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (เก๋ง) หมายเลขทะเบียน ษม6682
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน ๒ เครื่อง ประจาเดือน มกราคม 2562
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ยีห่ ้อ ริโก้ รุ่น SP C420 DN จานวน 1 ตลับ

5,696.68
2,279.10
7,383.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ว.ด.ป

รายการ

25 ๒๗ ก.พ. ๖๒ จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 16-22 ก.พ.62 รวม 7 วัน)

รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
-

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
208,005.00

371,904.46 1,357,814.51
1,744,431.47

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
-

14,712.50

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน.หจก.วาริน 2496

ประจา
กน.

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
ว.ด.ป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

๒๗ ก.พ. ๖๒
๒๗ ก.พ. ๖๒
๒๗ ก.พ. ๖๒
๒๗ ก.พ. ๖๒
๒๗ ก.พ. ๖๒
๒๗ ก.พ. ๖๒
๔ มี.ค. ๖๒
๔ มี.ค. ๖๒
๕ มี.ค. ๖๒
๔ มี.ค. ๖๒
๖ มี.ค. ๖๒
๗ มี.ค. ๖๒

13 ๗ มี.ค. ๖๒

14
15
16
17

๗ มี.ค. ๖๒
๗ มี.ค. ๖๒
๘ มี.ค. ๖๒
๑๒ มี.ค. ๖๒

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
จัดซื้อโคมไฟพร้อมหลอด จานวน ๔ ชุด
2,140.00
จัดซื้อฝากรองสระว่ายน้า (Manual air relief) จานวน 2 ชุด
9,929.60
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจาเดือน ตุลาคม 2561
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจาเดือน ธันวาคม 2561
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจาเดือน มกราคม 2562
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 รวม 6 วัน)
จ้างเหมาต่ออายุบารุงรักษาระบบบริหารสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 1) (1 พ.ย.61-28 ก.พ.61)
จ้างต่ออายุโปรแกรม MAIL SERVER จานวน ๑ งาน
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจาเดือ กุมภาพันธ์ 2562
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
1,960.00
จัดซื้อบล็อคลม ขนาด 1/2 นิว้ พร้อมอุปกรณ์ 20 ชิ้น จานวน ๑ ชุด
จัดซื้อตามโครงการสัมมนากลุ่มมาตรฐานการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ยกระดับมาตรฐานสู่การปรับองค์กรที่
ยัง่ ยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 จานวน 9 รายการ
- จัดซื้อของชาร่วย จานวน ๒ รายการ
45,490.00
- จัดซื้อวัสดุ จานวน ๒ รายการ
1,037.90
- จัดซื้อป้ายไวนิล ขนาด 2 ม.x80 ซม. จานวน ๑ ป้าย
535.00
จ้างเหมาทาหนังสือมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๒00 เล่ม
33,170.00
จ้างเหมาบารุงรักษาลิฟท์ อาคารเครื่องมือฝึกจาลอง จานวน ๑ งาน (งวดที่ 3 )
จ้างทาป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง
14,766.00
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 3-8 มีนาคม 2562 รวม 6 วัน)
รายการ

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
145,182.00
145,182.00
145,182.00
145,182.00
183,950.00
32,100.00
42,040.30
12,100.00
-

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
6,366.50

5,296.50
183,950.00

-

145,182.00
-

-

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 จานวน 32 ราย

18 ๑๒ มี.ค. ๖๒

- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน จานวน

๑๓ รายการ

- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน จานวน ๑2 รายการ
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน จานวน 7 รายการ

19
20
21
22

๑๓ มี.ค. ๖๒
๑๔ มี.ค. ๖๒
๑๔ มี.ค. ๖๒
๑๕ มี.ค. ๖๒

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับเครื่องขัดพืน้ ขนาด 16 นิ้ว จานวน ๒ ราย
จัดซื้อตรายาง จานวน ๓ อัน

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
จัดซื้อโอริง ขนาด 2.5x60x55 มม. จานวน 24 เส้น

26,728.60
76,582.04
64,189.30
8,346.00
513.60
256.80

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ประจาฝ่าย

ซ.55/2562
บจก.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บก.
เฉพาะเจาะจง
ซ.72/2562
บจก.นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ จากับก.
ด (สานักงานใหญ่)
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ 1/2562/พน.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ บศ.
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ 1/2562/พน.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ บศ.
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ 1/2562/พน.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ บศ.
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ 1/2562/พน.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ บศ.
กน.
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน. หจก.วาริน 2496
บจก.วิชั่นเน็ต
บศ.ทว.
เฉพาะเจาะจง
จ.4/2562
บจก.นิปปอน ไซซิทส์
กน.
เฉพาะเจาะจง
จ.29/2561
บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)
บศ.หส.
เฉพาะเจาะจง
ช.1/2562
บศ.หส.
เฉพาะเจาะจง ที่ คค ๐๓๐๘.๔/บศ.หส.129 ร้านศุรวีร์ นิลหันต์
หจก.สาโรงรวมกิจ (สานักงานใหญ่) บก.
ซ.75/2562
เฉพาะเจาะจง

นางธนิดา อภิสุธานี
มศ.
เฉพาะเจาะจง
ซ.63/2562
ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ซ.64/2562
มศ.
เฉพาะเจาะจง
บจก.วอเตอร์ อาร์ต
มศ.
เฉพาะเจาะจง
ซ.65/2562
จ.35/2562
บจก.สเตทสเตชัน
มศ.
เฉพาะเจาะจง
จ.43/2561
บจก.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บก.
เฉพาะเจาะจง
บจก.วอเตอร์ อาร์ต
บศ.ปส.
เฉพาะเจาะจง
จ.38/2562
กน.
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน.หจก.วาริน 2496
เฉพาะเจาะจง
ซ.68/2562
บจก.มารีน อินเตอร์เนชั่นแนล
ชก.
เฉพาะเจาะจง
ซ.69/2562
หจก.สาโรงรวมกิจ
ชก.
เฉพาะเจาะจง
ซ.71/2562
บจก.โกลด์เมทอลเซ็นเตอร์
ชก.
เฉพาะเจาะจง
ซ.78/2562
บจก.วีน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย บท.
เฉพาะเจาะจง
ซ.77/2562
บจก.ช.แสงงามการพิมพ์
กง.
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ 1/2562/พน.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ บศ.
ซ.80/2562
หจก.สาโรง ไฮ ซีล พาณิชย์
บก.
เฉพาะเจาะจง

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
ว.ด.ป

รายการ

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์

5,751.25
11,031.70
35,186.84
9,309.00
4,815.00
77,291.13
5,778.00
2,011.60
-

8,132.00
194,600.00
11,877.00

17,969.58
-

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ประจาฝ่าย

23 ๑๕ มี.ค. ๖๒ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ซ่อมบารุง จานวน ๒๐ รายการ
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ซ่อมบารุง จานวน 10 รายการ
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ซ่อมบารุง จานวน 10 รายการ

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

๑๕ มี.ค. ๖๒
๑๘ มี.ค. ๖๒
๑๘ มี.ค. ๖๒
๑๘ มี.ค. ๖๒
๑๙ มี.ค. ๖๒
๑๙ มี.ค. ๖๒
๒๐ มี.ค. ๖๒
๒๐ มี.ค. ๖๒
๒๑ มี.ค. ๖๒
๒๑ มี.ค. ๖๒

จัดซื้อน้ามันเชื่อเพลิง จานวน ๒ ราย สาหรับใช้กับรถยนต์และอุปกรณ์ฯ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องกรองน้า พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จานวน ๓ เครื่อง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน ๒ เครื่อง ประจาเดือ กุมภาพันธ์ 2562
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านกันแสงในห้องปฏิบตั ิการภาษา ๑ ชั้น ๓ อาคารอาพล ตียาภรณ์ จานวน ๑ งาน
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 10-15 มีนาคม 2562 รวม 6 วัน)

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ สาหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ ้อ FUJI XEROX พร้อมติดตั้ง จานวน ๑ ชุด
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 จานวน 19 ราย
จ้างพิมพ์แผ่นพล๊อต จานวน 3,000 แผ่น
จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ (เก๋ง) หมายเลขทะเบียน ษม.6682 จานวน 1 ลูก
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจสอบ จานวน ๑ เครื่อง

รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

436,819.36 1,399,955.80
1,861,111.24

24,336.08

ซ.74/2562
หจก.สาโรงรวมกิจ
บก.
เฉพาะเจาะจง
ซ.76/2562
บจก.ท. เทียนชัย
บก.
เฉพาะเจาะจง
ซ.62/2562
บจก.ปิโตรเลียมไทย
บท.
เฉพาะเจาะจง
จ.40/2562
หจก.เก้าวารี
กน.
เฉพาะเจาะจง
ช.6/2562
บจก.พูนธนามาร์เก็ตติ้ง
บศ.
เฉพาะเจาะจง
จ.41/2562
ร้าน ม่านมู่ลี่ฯ
วท.
เฉพาะเจาะจง
กน.
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน.หจก.วาริน 2496
ซ.76/2562
หจก.สมาร์ท โอเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วมสิ ศ.
เฉพาะเจาะจง
ซ.70/2562
บจก.เอส เอ็ม ซี กรุป๊
ชก.
เฉพาะเจาะจง
จ.42/2562
หสม. เอ็ม เค เอส เอนเตอร์ไพร์ส ดร.
เฉพาะเจาะจง
ซ.84/2562
บจก.รุง่ เรืองยางยนต์
บท.
เฉพาะเจาะจง
จ.39/2562
บจก. แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง
กฝ.
เฉพาะเจาะจง

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๒
จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
-

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
32,472.60

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
-

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ประจาฝ่าย

เฉพาะเจาะจง

จ.36/2562

บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอมฯ

กฝ.

1,765.50
4,374.44
-

22,395.74
52,183.90

11,770.00
-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ซ.89/2562

หจก.ปากน้าเฟอร์นิเจอร์

บก.

จ.44/2562

บจก.โตโยต้า ซัมมิท

บท.

ซ.93/2562

หจก.ดาวสมุทร (สาหนักงานใหญ่)

บท.

ซ.101/2562

หจก.ปากน้าเฟอร์นิเจอร์

กน.

จ.37/2562

บจก.แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง

บก.

16,345.32
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ซ่อมบารุง จานวน 2 รายการ
8,460.00
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ซ่อมบารุง จานวน 6 รายการ
3,921.55
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2562 รวม 7 วัน) จัดซื้อคลอรีน 90% ชนิดเกล็ด จานวน 7 ถัง
24,717.00
จัดซื้อก๊อกน้า จานวน 3 ชุด
2,265.00
จัดซื้อบัลลาสต์ ขนาด 400 W 3.25 AMP จานวน 6 อัน
10,272.00
จัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2562 รวม 6 วัน)
จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า ยี่หอ้ APC จานวน 1 ลูก พร้อมติดตั้ง
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจาเดือน มีนาคม 2562
2,170.00
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
(ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 5 เม.ย.62 รวม 6 วัน)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การกีฬา จานวน 2 รายการ
18,297.00
จัดซื้อถังขยะแยกประเภท ขนาด 40 ลิตร จานวน 40 ถัง
21,400.00
จัดซื้อตามกิจกรรม กีฬาสีสี่สมอ ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 6 รายการ
- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จานวน 2 รายการ
4,800.00
- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จานวน 3 รายการ
8,360.00
- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จานวน 3 รายการ
15,648.75
- จัดซื้อวัสดุสาหรับซ่อมทา จานวน 5 รายการ
10,486.00
- จัดซื้อป้ายไวนิล ขนาด 2x5 เมตร จานวน 2 ป้าย
3,210.00

205,800.00
194,600.00
182,000.00

52,430.00
-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก

ซ.81/2562

บจก.มารีนอินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย

บก.

ซ.82/2562

บจก.อินโน ซีสเต็มวัน

บก.

ซ.83/2562

หจก.สาโรงรวมกิจ (สานักงานใหญ่)

บก.

-

87,526.00
-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ซ.90/2562

บจก.แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง

กน.

ซ.85/2562

หจก.ปากน้าเฟอร์นิเจอร์

กน.

ซ.92/2562

บจก. ซัน ควอลิตี้ อินดัสทรีส์

บท.

-

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ซ.94/2562

ร้านเทรนเนอร์สปอร์ต

กน.

ซ.95/2562

บจก.แพรอทสปอร์ตติ้งกู๊ดส์

กน.

ซ.96/2562

หจก.เมืองไทยถ้วยรางวัล (1992)

กน.

ซ.97/2562

หจก.นานาภัณฑ์ ปากน้า

กน.

ซ.98/2562

บจก.วอเตอร์ อาร์ต

กน.

ว.ด.ป

รายการ

1 ๑๘ มี.ค. ๖๒ จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องพิมพ์ผล จานวน ๔ เครื่อง, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน ๑ เครื่อง และเครื่องโทรสาร
จานวน ๑ เครื่อง
2 ๒๕ มี.ค. ๖๒ จัดซื้อแขนเก้าอี้ จานวน ๖ อัน
3 ๒๗ มี.ค. ๖๒ จ้างเหมาตรวจสอบสภาพ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮท 6877
4 ๒๗ มี.ค. ๖๒ จัดซื้อน้ามันแบนซิน 95 จานวน 119 ลิตร
5 ๒๗ มี.ค. ๖๒ จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๒ ชุด
6 ๒๗ มี.ค. ๖๒ จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องปรับอากาศ จานวน ๗ เครื่อง
7 ๒๗ มี.ค. ๖๒ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ซ่อมบารุง จานวน 18 รายการ
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ซ่อมบารุง จานวน 10 รายการ

8
9
#
#
#
#
#
#

๒๘ มี.ค. ๖๒
๒๙ มี.ค. ๖๒
๒๙ มี.ค. ๖๒
๒๙ มี.ค. ๖๒
๒ เม.ย. ๖๒
๓ เม.ย. ๖๒
๕ เม.ย. ๖๒
๙ เม.ย. ๖๒

#
#
#
#

๑๐ เม.ย. ๖๒
๑๐ เม.ย. ๖๒
๑๑ เม.ย. ๖๒
๑๑ เม.ย. ๖๒

ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน. หจก.วาริน 2496

กน.

ซ.91/2562

บจก.นาราเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์

บก.

ซ.88/2562

บจก.มาเจสติกโฮมธนวัช

บก.

ซ.100/2562

ร้านสหสิน (สานักงานใหญ่)

บก.

ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน. หจก.วาริน 2496

ซ.79/2562

บจก. เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริง่

กน.
กน.

ที่ คค 0308.4/บศ.หส.129 ร้านศุรวีร์ นิลหันต์

บศ.หส.

ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน. หจก.วาริน 2496

กน.

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๒

#
#
#
#
#

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
- ค่าเช่าเต๊นท์ จานวน 2 รายการ
๑๘ เม.ย. ๖๒ จัดซื้อพรม พร้อมติดตั้ง ทีอ่ าคารเครื่องมือฝึกจาลอง จานวน 1 ชุด
75,970.00
๑๘ เม.ย. ๖๒ จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2562 รวม 5 วัน) ๑๘ เม.ย. ๖๒ จัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักระบบดิจิตอลและวัดส่วนสูงโดยอัตโนมัติ พร้อมประมวลผล BMI จานวน 2 เครื่อง
๒๒ เม.ย. ๖๒ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 4 เครื่อง
๒๓ เม.ย. ๖๒ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับซ่อมทา จานวน 5 รายการ
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับซ่อมทา จานวน 1 รายการ
139.10
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับซ่อมทา จานวน 4 รายการ
2,364.70
ว.ด.ป

รายการ

รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

234,966.36
1,209,834.60

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
4,000.00
78,000.00
12,100.00
-

783,552.24

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
39,590.00
-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

191,316.00

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร
ช.9/2562
ซ.102/2562

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ประจาฝ่าย

ร้านหนึ่งเต๊นท์เช่า

กน.

หจก.ยุ้ย ผ้าม่าน (สานักงานใหญ่)

กฝ.

ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน. หจก.วาริน 2496

ซ.99/2562

บจก.แกรนด์ สเกลส์ ซิสเท็ม

ช.01/2562

บจก.ดิทโต้ (ประเทศไทย)

กน.
กน.
บศ.หส.

ตามบันทึกฯที่ คค 0308.2/บท.พด.277

บจก.ศิรไิ ฟฟ้าโรงงาน

พด.

ตามบันทึกฯที่ คค 0308.2/บท.พด.277

หจก.ฮ้อพานิชปากน้า (สานักงานใหญ่)

พด.

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
ว.ด.ป

รายการ

1 ๒๔ เม.ย. ๖๒ จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562
(ระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2562 รวม 4 วัน)
2 ๒๖ เม.ย. ๖๒ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจาเดือน มีนาคม 2562
3 ๒๙ เม.ย. ๖๒ จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
(ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายน 2562 รวม 7 วัน)
4 ๓๐ เม.ย. ๖๒ จ้างเหมาซ่อมทาประตูห้องเรียน อาคาร คสล.สูง 6 ชั้น และเปลี่ยนกระจกผนังกันสาด อาคารหอพัก 1 จานวน 1 งาน
5 ๑ พ.ค. ๖๒ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จานวน ๑๒ รายการ
- จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จานวน ๖ รายการ
- จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จานวน ๖ รายการ

6
7
8
9
10

๒ พ.ค. ๖๒
๒ พ.ค. ๖๒
๓ พ.ค. ๖๒
๗ พ.ค. ๖๒
๗ พ.ค. ๖๒

ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน ๘ รายการ

11
12
13
15
14
16

๘ พ.ค. ๖๒
๑๓ พ.ค. ๖๒
๑๓ พ.ค. ๖๒
๑๓ พ.ค. ๖๒
๑๔ พ.ค. ๖๒
๑๔ พ.ค. ๖๒

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน เมษายน 2562

จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องซักผ้า ยี่หอ้ SUPREME จานวน ๑ เครื่อง
จ้างเหมาบารุ่งลิฟท์ อาคารเรียน คสล.สูง 6 ชั้น จานวน ๒ เครื่อง (งวดที่ ๔ ประจาเดือน ก.พ. - เม.ย. 62)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน ๔ เครื่อง ประจาเดือน เมษายน 2562

จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562
(ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 3 พ.ค. 62 รวม 6 วัน)
จัดซื้อหลอดไฟหน้าของรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จานวน ๑ หลอด
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจาเดือน เมษายน 2562
จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ (เครื่องขยายเสียง PA แบบพกพา) ยี่หอ้ XXL จานวน ๑ เครื่อง
จัดซื้อเครื่องถวายราชสักการะ จานวน ๘ รายการ

- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จานวน 10 รายการ
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จานวน 9 รายการ

๑๔ พ.ค. ๖๒
๑๔ พ.ค. ๖๒
๑๕ พ.ค. ๖๒
๑๗ พ.ค. ๖๒
๑๗ พ.ค. ๖๒

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
121,800.00

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
-

-

145,182.00
205,800.00

-

เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ 1/2562/พน. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ
หจก. วาริน 2496
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน.

กน.

-

31,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

กน.

29,318.00
21,453.50
72,800.00
-

8,560.00
15,515.00
12,100.00
182,000.00

-

ซ.86/2562
บจก.เอส เอส ฟอร์จูนเทรด
เฉพาะเจาะจง
ซ.87/2562
บจก. เท็น อินทีเกรดเต็ด ซีสเต็ม
เฉพาะเจาะจง
ซ.103/2562
ร้าน ไนซ์ คอมพิวเตอร์
เฉพาะเจาะจง
จ.45/2562
บจก.เค เอส ที เซ็นทรัลซัพพลาย
เฉพาะเจาะจง
จ.42/2562
บจก.ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์
เฉพาะเจาะจง
ช.01/2562
บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)
เฉพาะเจาะจง
หจก. วาริน 2496
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน.

2,100.00
1,346.06
3,030.00

145,182.00
2,450.30
-

-

ร้านศุวรี ์ นิลหันต์
เฉพาะเจาะจง ที่ คค 0308.4/บศ.หส.129
ซ.113/2562
บจก.สแกนสยาม บริการ
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ 1/2562/พน. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ
จ.47/2562
บจก. เทอร์มินอล โซลูชั่น
เฉพาะเจาะจง
ซ.112/2562
บจก.ธงประชาธิปไตย
เฉพาะเจาะจง

บศ.หส.

7,440.00
112,899.98
163,142.90
-

243,000.00
145,600.00
27,000.00
-

220,206.00
56,710.00

ซ.105/2562
หจก.เวิรล์ อิงค์เทรดดิ้ง
เฉพาะเจาะจง
ซ.106/2562
บจก.โฟทีกา้
เฉพาะเจาะจง
ซ.107/2562
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
เฉพาะเจาะจง
ซ.110/2562
หจก.ปากน้าเฟอร์นิเจอร์
เฉพาะเจาะจง
จ.43/2562
การไฟฟ้านครหลวง
เฉพาะเจาะจง
หจก. วาริน 2496
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน.
จ.50/2562
นายพิภพ เถระอนันต์
เฉพาะเจาะจง
ซ.114/2562
ร้าน สหสิน (สานักงานใหญ่)
เฉพาะเจาะจง

กฝ.

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร

คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน.

จ.46/2562

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ประจาฝ่าย

หจก. วาริน 2496

กน.

ร้านกระจกวิฑูรย์

บศ.

บศ.สศ.
บศ.สศ.
กน.
กน.
บก.
บศ.หส.
กน.

บก.
บศ.
มศ.สศ
บท.

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จานวน ๒๐ รายการ
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จานวน 1 ชุด

17
18
19
20
21

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
-

จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์แบบจอฝัง จานวน 21 ชุด
จ้างเหมาปรับปรุงระบบ และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณบ้านพักข้าราชการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จานวน ๑ งาน
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 6-10 พ.ค. 62 รวม 5 วัน)
จ้างเหมาซ่อมทาท่อประปาใต้อาคารเครื่องมือฝึกจาลอง จานวน ๑ งาน
จัดซื้อเครื่องสูบน้าหอยโข่ง แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จานวน ๒ เครื่อง

กฝ.
กฝ.
บศ.สศ.
มศ.
กน.
บก.
บก.

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
ว.ด.ป

22
23
24
25
26

๑๗ พ.ค. ๖๒
๑๗ พ.ค. ๖๒
๒๒ พ.ค. ๖๒
๒๒ พ.ค. ๖๒
๒๒ พ.ค. ๖๒

รายการ

จัดซื้อปากกาพร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จานวน 3,000 ด้าม
จัดซื้อแท่นชาร์จและแบตเตอรี่ กล้อง Nikon รุ่น D5200 จานวน ๑ ชุด
จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว จานวน 40 ตัว ขนาด 45x15x75 กว้าง*ยาว*สูง
จ้างเหมาทากระจกหลัง พร้อมติดตั้ง รถยนต์ (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮท 6877
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
(ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562 รวม 6 วัน)
27 ๒๘ พ.ค. ๖๒ จัดซื้อขวดเปล่า ขนาด 350 ซีซ.ี จานวน 5,000 ใบ
28 ๓๐ พ.ค. ๖๒ จัดซื้อธงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ขนาด 80x120 ซม. จานวน ๑ ผืน

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
8,346.00
3,500.00
4,500.00
-

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
182,000.00

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
36,380.00
-

9,844.00
90.00

-

-

โดยวิธี

ซ.108/2562
เฉพาะเจาะจง
ซ.120/2562
เฉพาะเจาะจง
ซ.118/2562
เฉพาะเจาะจง
จ.51/2562
เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก ตามสัญญาเลขที่ 3/2562/พน.

เฉพาะเจาะจง
ที่ กค. (กวจ.)
0405.2/ว.119

439,810.44 1,467,189.30 313,296.00
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

2,220,295.74

เลขที่
เอกสาร

ซ.116/2562

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ประจาฝ่าย

บมจ..ดี ที ซี อินดัสตรีส่ ์

บศ.ปส.

บจก.เวิลด์คาเมร่า กรุป๊

บศ.ปส.

หจก.ปากน้าเฟอร์นิเจอร์

บศ.ทว.

ร้านสุวทิ ย์กระจกรถยนต์

บท.

หจก. วาริน 2496

กน.

บจก.วิน-ซี พลาสแพค

บท.

คค0308.2/บท.พด.337 หจก.นานาภัณฑ์ ปากน้า (สานักงานใหญ่)

บท.

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ว.ด.ป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

๒๙ พ.ค. ๖๒
๒๙ พ.ค. ๖๒
๓๑ พ.ค. ๖๒
๓๑ พ.ค. ๖๒
๓๑ พ.ค. ๖๒
๓๑ พ.ค. ๖๒
๓๑ พ.ค. ๖๒
๗ มิ.ย. ๖๒
๑๐ มิ.ย. ๖๒
๑๑ มิ.ย. ๖๒
๑๑ มิ.ย. ๖๒
๑๑ มิ.ย. ๖๒
๑๒ มิ.ย. ๖๒
๑๘ มิ.ย. ๖๒
๒๔ มิ.ย. ๖๒
๒๔ มิ.ย. ๖๒

รายการ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน ๒ เครื่อง ประจาเดือน มีนาคม 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน ๒ เครื่อง ประจาเดือน เมษายน 2562
จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ซ่อมบารุง จานวน ๑๔ รายการ
จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 V พร้อมสายชาร์ต จานวน 5 ชุด
จัดซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ ขนาด ๒๐ x 30 นิว้ จานวน ๒ รูป
จ้างเหมาบารุงรักษาลิฟท์ อาคารเครื่องมือฝึกจาลอง จานวน ๑ งาน
จัดซื้อคลิ๊ปล็อค สาหรับอุปกรณ์ทดี่ ูดฝุ่นใต้สระน้า จานวน ๑ ตัว
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู แบบติดผนังพร้อมติดตั้ง จานวน ๑ เครื่อง
จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จานวน ๔๐ ผืน
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจาเดือน พฤษภาคม 2562

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน จานวน ๒ เครื่อง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน ๔ เครื่อง ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๒
จัดซื้อชุดสายไฟหลักหัวคอมเพรสเซอร์ และแคปสตาร์ทของเครื่องปรับอากาศ จานวน ๑ ชุด
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน ๔ รายการ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน ๖ รายการ
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
33,448.20
7,490.00
3,000.00
695.50
26,536.00
2,170.00
984.40
47,101.40
14,348.70
-

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
8,132.00
8,132.00
5,296.50
12,100.00
145,182.00

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
17,655.00
136,000.00
-

135,774.20

178,842.50

153,655.00

468,271.70

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ช.6/2562
บจก.พูนธนามาร์เก็ตติ้ง
เฉพาะเจาะจง
ช.6/2562
บจก.พูนธนามาร์เก็ตติ้ง
เฉพาะเจาะจง
ซ.115/2562
ร้านสหสิน สานักงานใหญ่
เฉพาะเจาะจง
ซ.109/2562
บจก.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน
เฉพาะเจาะจง
ซ.122/2562
บจก.ธงประชาธิปไตย
เฉพาะเจาะจง
จ.43/2561
บจก.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน
เฉพาะเจาะจง
ซ.121/2562
บจก.นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์
เฉพาะเจาะจง
ซ.123/2562
บจก.แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง
เฉพาะเจาะจง
ซ.119/2562
หจก.ยุ้ยผ้าม่าน (สานักงานใหญ่)
เฉพาะเจาะจง
ร้านศุรวีร์ นิลหันต์
เฉพาะเจาะจง คค 0308.4/บศ.หส.129
ซ.59/2562
หจก. เคเอสเคกรีนเมดิคอล
เฉพาะเจาะจง
ช.01/2562
บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)
เฉพาะเจาะจง
ซ.125/2562
บจก.ชลอแอร์คอนเซลแอนด์เซอร์วสิ
เฉพาะเจาะจง
ซ.131/2562
หจก.ยุ้ย ผ้าม่าน
เฉพาะเจาะจง
ร้านสหสิน โดยนายโชคชัย อัศวฤทธิรงค์
ซ.134/2562
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาฯ เลขที่1/2562/พน. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ

ประจาฝ่าย
บศ.
บศ.
บก.
บก.
บท.
บก.
บก.
ชก.
บศ.ทว.
บศ.หส.
กน.
บศ.หส.
บก.
บศ.หส.
กน.
บศ.

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ว.ด.ป

1 ๒๔ มิ.ย. ๖๒
2 ๒๕ มิ.ย. ๖๒
3 ๒๘ มิ.ย. ๖๒
4 ๒ ก.ค. ๖๒
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

๒ ก.ค. ๖๒
๓ ก.ค. ๖๒
๓ ก.ค. ๖๒
๕ ก.ค. ๖๒
๘ ก.ค. ๖๒
๑๐ ก.ค. ๖๒

๑๑ ก.ค. ๖๒
๑๑ ก.ค. ๖๒
๑๑ ก.ค. ๖๒
๑๒ ก.ค. ๖๒
๑๘ ก.ค. ๖๒
๑๘ ก.ค. ๖๒

17 ๑๘ ก.ค. ๖๒
18 ๑๙ ก.ค. ๖๒
19 ๒๒ ก.ค. ๖๒
20 ๒๓ ก.ค. ๖๒
21 ๒๓ ก.ค. ๖๒

รายการ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจาเดือนพฤษภาคม 2562 จานวน ๒ เครื่อง
จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องสารองกระแสไฟฟ้า ยีห่ ้อ APC จานวน 1 รายการ
จ้างเหมาซ่อมทาระบบ Network พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ อาคารพัสดุ จานวน ๑ รายการ
จ้างเหมาต่ออายุบารุงรักษาระบบบริหารสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน ๑ งาน
(งวดที่ ๒) (1 มี.ค.62 - 30 มิ.ย.62)
จัดซื้อฟิล์มกรองแสง พร้อมติดตั้ง ทีอ่ าคารปฏิบัติการเดินเรือ และอาคาร คสล.สูง 6 ชั้น
จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 หนา 80 แกรม จานวน 1,500 รีม
จัดซื้อปากกาเจลสีน้าเงิน จานวน ๒ รายการ
จ้างทาตาราหลักสูตรฝึกอบรม จานวน ๔ รายการ
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน มิถุนายน 2562
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 จานวน 66 รายการ
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน จานวน 18 รายการ
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน จานวน 28 รายการ
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน จานวน 13 รายการ
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน จานวน 5 รายการ
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน จานวน 2 รายการ
จ้างเหมาเปลี่ยนสารเครื่องกรองน้า พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จานวน ๓ เครื่อง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน ๔ เครื่อง ประจาเดือน มิถุนายน 2562
จัดซื้อโคมไฟแสงสว่างแบบ LED Street Star 27 W. จานวน 2 ชุด
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ากว่า 25,000 บีทียู จานวน ๑ เครื่อง
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จานวน ๔ รายการ
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารสาหรับโครงการปรับบุคลิกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อเครื่องสาเนาแผ่น CD จานวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์หน้าแผ่น CD จานวน ๑ เครื่อง
จัดซื้อตามกิจกรรม รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 1 รายการ
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารสาหรับโครงการปรับบุคลิกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อน้ามันเบนซิน 95 จานวน 120 ลิตร
จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องพิมพ์ผล ยีห่ ้อ EPSON รุ่น L210 จานวน ๑ เครื่อง

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
-

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
8,132.00
51,360.00
4,490.00
32,100.00

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
-

220,685.36
142,845.00
590.64
287,830.00
2,100.00

-

-

67,995.29
76,383.02
28,332.00
35,336.75
5,136.00
3,199.30
19,474.00
-

44,833.00
12,100.00
119,065.00

31,565.00
-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ซ.126/2562

หจก.สาโรงรวมกิจ (สานักงานใหญ่)

ชก.

ซ.127/2562

บจก.มารีน อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย

ชก.

ซ.128/2562

บจก.เอส เอ็น ซี กรุป๊

ชก.

ซ.129/2562

บจก.โกลด์เมทอลเซ็นเตอร์

ชก.

ซ.130/2562

หจก.วัฒนชัย อ๊อกซิเย่น

ชก.

จ.54/2562

หจก.เก้าวารี

กน.

ช.01/2562

บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)

บศ.หส.

ซ.143/2562

บจก.อินโน ซีสเต็มวัน

บก.

ซ.144/2562

บจก.แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง

กน.

ซ.145/2562

หจก.โมเบียส เทเลคอม

ดร.

จ.58/2562

หจก.วาริน ๒๔๙๖

กน.

1,284.00
-

123,760.00

95,765.00
-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ซ.152/2562

หจก.โมเบียส เทเลคอม

กฝ.

ซ.155/2562

บจก.เอส เอส ฟอร์จูนเทรด

กน.

จ.58/2562

หจก.วาริน ๒๔๙๖

กน.

4,351.20
-

1,284.00

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ซ.160/2562

หจก.ดาวสมุทร (สานักงานใหญ่)

บท.

จ.64/2562

บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม

กฝ.

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เลขที่
เอกสาร

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ประจาฝ่าย

ช.6/2562

บจก.พูนธนามาร์เก็ตติ้ง

บศ.

จ.53/2562

บจก.เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริง่

กน.

จ.55/2562

ร้านไนซ์ คอมพิวเตอร์

กฝ.

จ.4/2562

บจก.วิชั่นเน็ต

บศ.ทว.

ซ117/2562
บจก.ไทย ซี แซด ฟิล์ม
เฉพาะเจาะจง
ซ.139/2562
บจก.รีมส์ แอนด์ โรลส์
เฉพาะเจาะจง
ซ.140/2562
บจก.ออพติมั่ม เทรดดิ้ง
เฉพาะเจาะจง
จ.56/2562
หจก.เอ็น เค เอส เอนเตอร์ไพร์ส
เฉพาะเจาะจง
ร้านศุรวีร์ นิลหันต์
เฉพาะเจาะจง คค 0308.4/บศ.หส.129

บศ.
พด.
บท.
กฝ.
บศ.หส.

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ว.ด.ป

รายการ

22 ๒๓ ก.ค. ๖๒ จ้างเหมาทาป้ายไวนิล ขนาด 2x4 เมตร จานวน ๒ ป้าย
23 ๒๕ ก.ค. ๖๒ จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์หนีบปกเสื้อคู่ จานวน 3 ชุด
24 ๒๖ ก.ค. ๖๒ จัดซื้อตามกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญนักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
- ชุดบายศรี

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
2,568.00
-

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
-

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
33,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

2,800.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

900,910.56

397,124.00

160,330.00

1,458,364.56

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ประจาฝ่าย

จ.63/2562

บกจ.วอเตอร์ อาร์ต

บศ.

ซ.157/2562

บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม

กฝ.

ซ.156/2562

ร้านริสาภัณฑ์

กน.

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ว.ด.ป

1
3
4
5
6
8
9
10
11
12

1 ก.ค.62
24 ก.ค.62
24 ก.ค.62
25 ก.ค.62
26 ก.ค. 62
๓๐ ก.ค. ๖๒
๓๐ ก.ค. ๖๒
๓๑ ก.ค. ๖๒
๓๑ ก.ค. ๖๒
๓๑ ก.ค. ๖๒

13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28

รายการ

จัดซื้อสารกาจัดแมลงสาหรับพ่นยุง ขนาด 1 ลิตร จานวน 6 ขวด
จ้างเหมาซ่อมทาประตูห้องเรียน และอุปกรณ์ จานวน 1 งาน
จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๗ รายการ
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91.7 x ลึก 45.7 x สูง 185 ซม. จานวน 2 ตู้
จัดซื้อสารเคมีและอุปกรณ์เคมี จานวน 7 รายการ
จ้างเหมาล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จานวน 180 เครื่อง
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารสาหรับโครงการปรับบุคลิกภาพนักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คระบบ overload ลิฟท์ ยีห่ ้อ ไพโอเนียร์ จานวน 1 งาน
จ้างตามกิจกรรม ฝึกระเบียบวินัยเบือ้ งต้น ประจาปีการศึกษา 2562
- จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 2x3 เมตร จานวน 1 ป้าย
- เช่าเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร
๑ ส.ค. ๖๒ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 6 รายการ
๑ ส.ค. ๖๒ จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ จานวน ๙ เครื่อง
๒ ส.ค. ๖๒ จ้างเหมาตรวจสอบสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ตู้) จานวน 3 คัน
๒ ส.ค. ๖๒ จ้างทาตรายางชื่อและตาแหน่ง จานวน 15 รายการ
๕ ส.ค. ๖๒ จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ ใช้ในการเรียนการสอน จานวน ๗ รายการ
๕ ส.ค. ๖๒ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจาเดือน มิถุนายน 2562
๖ ส.ค. ๖๒ จัดซื้อเก้าอีเ้ ลคเชอร์ จานวน 100 ตัว
๖ ส.ค. ๖๒ จัดซื้อชุดลูกลอย ขนาด 1 นิว้ ครึ่ง จานวน 1 ชุด
๗ ส.ค. ๖๒ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
๘ ส.ค. ๖๒ จ้างเหมาบริการกาจัดปลวก จานวน 1 งาน (งวดที่ 2)
๘ ส.ค. ๖๒ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จานวน 6 เครื่อง
๙ ส.ค. ๖๒ จัดซื้อกล้องวีดีโอดิจิตอลความคมชัดสูง 4K พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2 ชุด
๑๓ ส.ค. ๖๒ จัดซื้อถุงผ้าใส่เอกสาร ขนาด 11x13 นิว้ จานวน 2,000 ใบ
๑๕ ส.ค. ๖๒ จ้างเหมาทาสีผนังห้องเรียน อาคาร คสล.สูง 6 ชั้น จานวน 1 งาน
๑๕ ส.ค. ๖๒ จัดซื้อเครื่องเป่าลมร้อน จานวน 1 เครื่อง
๑๕ ส.ค. ๖๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับสร้างสนามเปตอง จานวน 1 งาน
๑๖ ส.ค. ๖๒ จ้างเหมาบารุงรักษาลิฟท์ อาคารเครื่องมือฝึกจาลอง ระยะเวลา 1 ปี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และอะไหล่) จานวน 1 เครื่อง

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
5,700.00
27,178.00
-

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
19,000.00
15,825.30
123,264.00
94,520.00
10,700.00

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
426,245.20
9,202.00
-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

856.00
49,862.00
4,761.50
1,100.00
2,170.00
44,000.00
13,685.30
-

1,800.00
95,337.00
57,095.84
145,182.00
5,350.00
36,091.10
78,000.00
5,296.50

352,886.00
77,040.00
33,000.00
1,765.50
-

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร
ซ.142/2562
จ.57/2562
จ.65/2562
ซ.124/2562
ซ.142/2562
ซ.147/2562
จ.52/2562
จ.58/2562
จ.61/2562

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ประจาฝ่าย

หจก.ปากน้าเฟอร์นิเจอร์

บก.
บก.
บก.
สศ.
วท.

หจก.แลป วัลเล่ย์

วท.

บจก.แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง

ชก.

หจก.วาริน 2496

กน.

บจก.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน

บก.

บจก.วอเตอร์ อาร์ต
เฉพาะเจาะจง
จ.62/2562
ร้านหนึ่งเต็นท์เช่า
เฉพาะเจาะจง
ช.10/2562
บจก.มารีนอินเตอร์เนชั่นแนลซัพพลาย
เฉพาะเจาะจง
ซ.161/2562
บจก.ว.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ รีโนเวท
เฉพาะเจาะจง
จ.60/2562
บจก.โตโยต้า ซัมมิท
เฉพาะเจาะจง
จ.67/2562
บจก.ช.แสงงามการพิมพ์
เฉพาะเจาะจง
จ.71/2562
ร้านสหสิน
เฉพาะเจาะจง
ซ.154/2562
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที1่ /2562/พน. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ
บจก.ดราก้อนคิง เฟอร์นิช
เฉพาะเจาะจง
ซ.141/2562
บจก.ท เทียนชัย
เฉพาะเจาะจง คค0308.2/บท.พด.357
ร้านศุรวีร์ นิลหันต์
เฉพาะเจาะจง คค 0308.4/บศ.หส.129
บจก.เพสท์เทค แนเนจเม้นท์
เฉพาะเจาะจง
จ.70/2561
บจก.แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง
เฉพาะเจาะจง
จ.68/2562
บจก.สยาม โอเอ แอนด์ เทเลคอม
เฉพาะเจาะจง
ซ.173/2562
นางสาวมานิดา คงแท่น
เฉพาะเจาะจง
ซ.164/2562
นายพิภพ เถระอนันต์
เฉพาะเจาะจง
จ.59/2562
ร้านสหสิน (สานักงานใหญ่)
เฉพาะเจาะจง
ซ.153/2562
หจก.ไทยวิวฒ
ั น์
เฉพาะเจาะจง
ซ.163/2562
บจก.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน
เฉพาะเจาะจง
จ.49/2562

กน.

หจก.กิตติภัณฑ์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

ร้านกระจกวิฑูรย์
บจก.แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง
บจก.ประติมาเทรดดิ้ง

กน.
กฝ.
ชก.
บท.
บท.
ชก.
บศ.
ชก.
บท.
บศ.หส.
กฝ.
ชก.
บศ.ปส.
บศ.ปส.
บก.
บก.
กน.
บก.

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ว.ด.ป

29
30
31
32
34
35
36
37
38
39

๑๖ ส.ค. ๖๒
๑๖ ส.ค. ๖๒
๑๙ ส.ค. ๖๒
๑๙ ส.ค. ๖๒
๒๐ ส.ค. ๖๒
๒๐ ส.ค. ๖๒
๒๐ ส.ค. ๖๒
๒๐ ส.ค. ๖๒
๒๑ ส.ค. ๖๒
๒๓ ส.ค. ๖๒

รายการ

จัดซื้อคลอรีน แบบเกล็ด 90% จานวน 7 ถัง
จ้างเหมาบารุงรักษาลิฟท์ อาคาร คสล. ระยะเวลา 1 ปี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และอะไหล่) จานวน 2 เครื่อง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อล้อไวท์บอร์ด จานวน 8 ล้อ
จัดซื้อแผนที่ Atlas of pilot charts North Pacific Ocean จานวน 10 แผ่น
จ้างเหมาซ่อมทา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคาร คสล.สูง 6 ชั้น
จ้างทาหนังสือคู่มือประกอบการเรียนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ (PH1011) จานวน 150 เล่ม
จ้างทาคู่มือนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ขนาด 5.71x8.27 นิว้ จานวน 1,000 เล่ม
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบารุง จานวน 19 รายการ
จัดซื้อพัสดุสาหรับการซ่อมทาภายในหอพักนักเรียนเป็นการเร่งด่วน จานวน 33 รายการ
- บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาบางนา)
- หจก.พร้อมสินวัสดุ
- ร้านปากน้าอลูมินมั่ (สานักงานใหญ่)
40 ๒๓ ส.ค. ๖๒ รายงานขออนุมัติซื้อตรายาง จานวน 2 รายการ
41 ๒๖ ส.ค. ๖๒ จัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2562) รวม 7 วัน

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
24,717.00
1,177.00
22,149.00
35,310.00
83,460.00
56,233.85

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
15,515.00
12,100.00
88,596.00
-

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
-

19,586.00
10,001.29
7,789.60
995.10
-

244,645.00

-

410,731.64 1,048,317.74 900,138.70
2,359,188.08

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เลขที่
เอกสาร
ซ.166/2562
จ.48/2562
ช.01/2562
ซ.171/2562
ซ.167/2562
จ.69/2562
จ.66/2562
จ.72/2562
ซ.170/2562

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ประจาฝ่าย

บจก.นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์

บก.

บจก.ธิสเซ่นครุปป์ (ประเทศไทย)

บก.

บจก.ดิทโต้ (ประเทศไทย)

บศ.

หจก.ปากน้าเฟอร์นิเจอร์

บก.

บจก.เอ แอนด์ มารีน (ไทย)

ดร.

บจก.ธิสเซ่นครุปป์ (ประเทศไทย)

บศ.

หสม.เอ็ม เค เอส เอนเตอร์ไพร์ส

บศ.

บจก.พงษ์วรินการพิมพ์

กน.

ร้านสหสิน (สานักงานใหญ่)

บก.

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
หจก.พร้อมสินวัสดุ
ร้านปากน้าอลูมินมั่
บกจ.ช.แสงงามการพิมพ์
ตามสัญญาเลขที1่ /2562/พน.
หจก.วาริน 2496

กน.

คค0308.7/กน.273
คค0308.7/กน.273
คค0308.7/กน.273
คค0308.2/บท.107

กน.
กน.
บท.
กน.

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๒
ว.ด.ป

รายการ

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
37,965.60
3,113.70
-

1 22 ส.ค. 62 จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องปรับอากาศ จานวน ๒ เครื่อง
3 23 ส.ค. 62 จัดซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์ จานวน 18 รายการ
4 30 ส.ค. 62 จ้างตรวจสอบวาล์วหัวถังดับเพลิงพร้อมเติมสารชนิดผงเคมีถังดับเพลิง จานวน 8 ถัง
5 2 ก.ย. 62 จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ระหว่างวันที่ 24-30 ส.ค. 62 รวม 7 วัน)
6 2 ก.ย. 62 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จานวน 15 รายการ
- จัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จานวน 7 รายการ
46,166.22
- จัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จานวน 8 รายการ
34,006.74
7 ๓ ก.ย. ๖๒ จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จานวน 3 เครื่อง
8 ๓ ก.ย. ๖๒ จ้างตามโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1
- จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 3x1.2 เมตร จานวน 1 ป้าย
749.00
9 ๒ ก.ย. ๖๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจาเดือน ก.ค. 62
10 ๓ ก.ย. ๖๒ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จานวน 3 รายการ
3,180.00
11 ๓ ก.ย. ๖๒ จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ
21,132.50
12 ๕ ก.ย. ๖๒ จ้างเหมาต่ออายุโปรแกรมไวรัส (Antivirus Sofware) สาหรับระยะเวลา 1 ปี
13 ๖ ก.ย. ๖๒ จ้างทาลายสารเคมีหมดอายุใช้งานในห้องปฏิบัติการเคมี จานวน 16 รายการ
14 ๖ ก.ย. ๖๒ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจาเดือน สิงหาคม 2562
15 ๙ ก.ย. ๖๒ จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 62 รวม 7 วัน)
16 ๙ ก.ย. ๖๒ จัดซื้อปลั๊กพ่วง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จานวน 21 อัน
10,111.50
17 ๑๐ ก.ย. ๖๒ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจาเดือน มิถุนายน 2562 จานวน 2 เครื่อง
18 ๑๐ ก.ย. ๖๒ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจาเดือน กรกฎาคม 2562 จานวน 2 เครื่อง
17 ๑๐ ก.ย. ๖๒ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจาเดือน สิงหาคม 2562
2,170.00
20 ๑๒ ก.ย. ๖๒ จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จานวน 1 ป้าย
642.00
21 ๑๒ ก.ย. ๖๒ จัดซื้อวัสดุเพือ่ ใช้ประชาสัมพันธ์ จานวน 2 รายการ
4,300.00
22 ๑๒ ก.ย. ๖๒ จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 2 รายการ ครุภัณฑ์โรงงาน จานวน 2 รายการ
- จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 2 รายการ
- จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จานวน 2 รายการ
23 ๑๒ ก.ย. ๖๒ ขอซื้อตามโครงการปลูกป่าชายเลนและทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรม จานวน 3 รายการ
24
- จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร จานวน 1 ป้าย
642.00
25
- เช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ทีน่ งั่
-

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
19,923.40
248,430.00

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
-

29,211.00

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

145,182.00
86,563.00
4,494.00
145,182.00
242,970.00
8,132.00
8,132.00
-

-

-

34,561.00
4,708.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ซ.178/2562

หจก.ปากน้าเฟอร์นิเจอร์

กน.

ซ.179/2562

ร้านสหสิน

กน.

3,000.00

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

จ.83/2562
ช.15/2562

บจก.วอเตอร์ อาร์ต

กน.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กน.

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร
จ.77/2562
ซ.165/2562
จ.70/2562
สัญญาเลขที5่ /2562พน.

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ประจาฝ่าย

หจก.วาริน 2496

กน.
กน.
บก.
กน.

บจก.วิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย

กน.

บจก.มารีนอินเตอร์เนชั่นแนล

กน.

บจก.ว.เอ็นจิเนีย แอนด์ รีโนเวท

กน.

บจก.วอเตอร์ อาร์ต
เฉพาะเจาะจง
จ.78/2562
องค์ทหารผ่านศึกฯ
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ 1/2562/พน.
ร้านริสาภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง
ซ.176/2562
หจก.โมเบียส ลคอม
เฉพาะเจาะจง
ซ.149/2562
บจก.บลูเวบ คอร์ปอเรชั่น
เฉพาะเจาะจง
จ.79/2562
บจก.รีไซเคิล เอ็นจิเนียริง่
เฉพาะเจาะจง
จ.75/2562
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ 1/2562/พน. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ
หจก.วาริน 2496
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ 5/2562/พน.
ร้านสหสิน
ซ.175/2562
เฉพาะเจาะจง
บจก.พูนธนามาร์เก็ตติ้ง
เฉพาะเจาะจง
ช.6/2562
บจก.พูนธนามาร์เก็ตติ้ง
เฉพาะเจาะจง
ช.6/2562
ร้านศุรวีร์ นิลหันต์
เฉพาะเจาะจง คค0308.4/บศ.หส.129
บจก.วอเตอร์ อาร์ต
เฉพาะเจาะจง
จ.80/2562
ร้านเอพีเอส มารีน
เฉพาะเจาะจง
ซ.177/2562

กน.

ซ.168/2562
ซ.169/2562
จ.76/2562

บจก.แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง
องค์การเภสัชกรรม
บจก.พี เอ็ม ซี เซฟตี้ฯ

บศ.
กน.
กฝ.
กน.
วท.
บศ.
กน.
บศ.
บศ.
บศ.
บศ.หส.

กน.
บศ.ปส.

ลำดับ

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๒

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ว.ด.ป

๑๗ ก.ย. ๖๒
๑๗ ก.ย. ๖๒
๑๗ ก.ย. ๖๒
๑๗ ก.ย. ๖๒
๒๐ ก.ย. ๖๒
๒๐ ก.ย. ๖๒
๒๓ ก.ย. ๖๒
๒๓ ก.ย. ๖๒
๒๓ ก.ย. ๖๒
๒๓ ก.ย. ๖๒
๒๔ ก.ย. ๖๒

38 ๒๔ ก.ย. ๖๒
39 ๒๔ ก.ย. ๖๒

40 ๒๕ ก.ย. ๖๒
41 ๓๐ ก.ย. ๖๒

จานวนเงิน
ค่าวัสดุ
- ซื้อต้นกล้า (ต้นแสมขาว) จานวน 300 ต้น
5,400.00
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที1่ /2562 (ระหว่างวันที่ 7-13 ก.ย. 62 รวม 7 วัน) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จานวน 11 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
จัดซื้อตู้เก็บสารเคมีนิรภัย จานวน 1 ตู้ และตู้ดูดควันสารเคมี จานวน 2 ตู้
จัดซื้อน้ามันดีเซล จานวน 50 ลิตร
1,307.00
จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 2.30 x 8.35 เมตร จานวน 1 ป้าย
3,424.00
จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
24,075.00
จ้างทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษา ขนาด 240x30 นิว้ จานวน 5 แผ่น
750.00
จัดซื้อหน่วยเก็บข้อมูล External Harddisk ขนาด 2 TB จานวน 3 ชุด
6,540.00
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที1่ /2562 (ระหว่างวันที่ 14-20 ก.ย. 62 รวม 7 วัน)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจาเดือน สิงหาคม 2562 จานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมบารุงหอพัก นดร. จานวน 30 รายการ
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมบารุงหอพัก นดร. จานวน 1 รายการ
53,140.00
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมบารุงหอพัก นดร. จานวน 19 รายการ
157,134.85
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมบารุงหอพัก นดร. จานวน 10 รายการ
3,969.70
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 4 รายการ
จ้างตามโครงการ จัดงานพิธมี อบประกาศนียบัตร นดร. ทีส่ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
- จ้างตามโครงการ จัดงานพิธมี อบประกาศนียบัตร นดร. ทีส่ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 4 รายการ - จ้างตามโครงการ จัดงานพิธมี อบประกาศนียบัตร นดร. ทีส่ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 1 งาน
- จ้างตามโครงการ จัดงานพิธมี อบประกาศนียบัตร นดร. ทีส่ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 2 รายการ - จ้างตามโครงการ จัดงานพิธมี อบประกาศนียบัตร นดร. ทีส่ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ชุด
- จ้างตามโครงการ จัดงานพิธมี อบประกาศนียบัตร นดร. ทีส่ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 1 งาน 30,000.00
- จ้างตามโครงการ จัดงานพิธมี อบประกาศนียบัตร นดร. ทีส่ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ชุด 9,844.00
จ้างเหมาซ่อมทาเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 1 เครื่อง
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ระหว่างวันที่ 22-27ก.ย. 62 รวม 6 วัน)
รายการ

จานวนเงิน
ค่าจ้างเหมา
242,970.00
240,635.00
12,100.00

จานวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์
449,180.00
460,100.00
-

-

50,985.50

25,200.00
15,000.00
12,000.00
21,000.00
2,510.00
183,950.00

-

459,763.81 1,696,584.40 999,534.50
3,155,882.71

โดยวิธี

เลขที่
เอกสาร
ซ.183/2562

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

ร้านยุภักดิ์พันธุไ์ ม้
เฉพาะเจาะจง
หจก.วาริน 2496
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ 5/2562/พน.
บจก.ว.เอ็นจิเนีย แอนด์ รีโนเวท
เฉพาะเจาะจง
ซ.162/2562
บจก.เอ ไอ เอ็ม โปรเจ็ค
เฉพาะเจาะจง
ซ.132/2562
บจก.สมุทรปิโตรเลียมไทย
เฉพาะเจาะจง
ซ.189/2562
บจก.วอเตอร์ อาร์ต
เฉพาะเจาะจง
จ.86/2562
หสม.เอ็ม เค เอส เอ็นเตอร์ไพร์ส
เฉพาะเจาะจง
ซ.185/2562
บจก.จักรวาลคัลเลอร์กรุป๊ (1991)
เฉพาะเจาะจง
จ.85/2562
ร้าน ไนซ์ คอมพิวเตอร์
เฉพาะเจาะจง
ซ.190/2562
หจก.วาริน 2496
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที5่ /2562/พน.
บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)
เฉพาะเจาะจง
ช.1/2562
เฉพาะเจาะจง
บจก.มาเจสติกโฮมธนวัช
เฉพาะเจาะจง
ซ.184/2562
ร้านสหสิน
เฉพาะเจาะจง
ซ.185/2562
หจก.สาโรงรวมกิจ
เฉพาะเจาะจง
ซ.186/2562
หจก.ปากน้าเฟอร์นิเจอร์
เฉพาะเจาะจง
ซ.187/2562
ร้านหนึ่งเต็นท์เช่า
เฉพาะเจาะจง
ช.11/2562
นายนพรัตน์ งามขา
เฉพาะเจาะจง
ช.12/2562
นางบังอรรัตน์ เสริมศิรทิ รัพย์
เฉพาะเจาะจง
ช.13/2562
นายรัชกร พลเยี่ยม
เฉพาะเจาะจง
ช.14/2562
ร้านดอกไม้ชวนชม
เฉพาะเจาะจง
ซ.180/2562
บจก.วอเตอร์ อาร์ต
เฉพาะเจาะจง
ซ.181/2562
จ.82/2562
หจก.กิตติภัณฑ์ เซ็นเตอร์ฯ
เฉพาะเจาะจง
หจก.วาริน 2496
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที5่ /2562/พน.

ประจาฝ่าย
กน.
กน.
ชก.
วท.
บท.
กน.
กฝ.
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กน.
กน.
กน.
บศ.ทว.
บศ.หส.
บศ.หส.
บศ.หส.
บศ.หส.
บศ.หส.
บศ.หส.
บก.

