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ล ำ
ดบั งำนจดัซ้ือ-จดัจำ้ง วธิซ้ืีอ-จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

1 จา้งเหมาซ่อมท าเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๓ เคร่ือง 45,164 70 เฉพาะเจาะจง บจก.แอร์-คอน มาร์เกต็ต้ิง บจก.แอร์-คอน มาร์เกต็ต้ิง เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

๒ จา้งเหมาจดัเล้ียงอาหารหอพกันกัเรียนเดินเรือพาณิชย ์ภาคการศึกษาที ่1/2561 175,760  - เฉพาะเจาะจง หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
(ระหวา่งวนัที ่22 - 27 ธนัวาคม 2561 รวม 6 วนั) ราคา ต่ าสุด

๓ จา้งเหมาซ่อมท าเคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง พร้อมอปุกรณ์ จ านวน ๓ รายการ 52,430         - เฉพาะเจาะจง หจก. เค บ ีซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ หจก. เค บ ีซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

๔ เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร จ านวน 4 เคร่ือง ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 12,100         - เฉพาะเจาะจง บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

๕ เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร จ านวน 4 เคร่ือง ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2561 12,100         - เฉพาะเจาะจง บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

๖ จา้งเหมาล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 180 เคร่ือง 123,264       - เฉพาะเจาะจง บจก.แอร์-คอน มาร์เกต็ต้ิง บจก.แอร์-คอน มาร์เกต็ต้ิง เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

7 จา้งเหมาจดัเล้ียงอาหารหอพกันกัเรียนเดินเรือพาณิชย ์ภาคการศึกษาที ่2/2561 200,200       - เฉพาะเจาะจง หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
(ระหวา่งวนัที ่13 - 18 มกราคม 2562 รวม 6 วนั) ราคา ต่ าสุด

8 จา้งเหมาปรับปรุงฝ้าเพดาน หอ้งประชมุชัน้ ๕ อาคารเคร่ืองมอืฝึกจ าลอง 237,890       - เฉพาะเจาะจง นายชาญชยั อยูร่่วมใจ นายชาญชยั อยูร่่วมใจ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

9 จา้งเหมาซ่อมท าเคร่ืองพมิพผ์ล จ านวน ๒ เคร่ือง 12,561        ๘๐ เฉพาะเจาะจง บจก. สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม บจก. สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

10 จา้งเหมาซ่อมท าสายใยแกว้น าแสงบริเวณด้านขา้งอาคารหอพกั ๒ จ านวน ๑ งาน 11,100         - เฉพาะเจาะจง ร้าน ไนซ์ คอมพวิเตอร์ ร้าน ไนซ์ คอมพวิเตอร์ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

11 จา้งเหมาจดัเล้ียงอาหารหอพกันกัเรียนเดินเรือพาณิชย ์ภาคการศึกษาที ่2/2561 257,530       - เฉพาะเจาะจง หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
(ระหวา่งวนัที ่19-25 มกราคม 2562 รวม 7 วนั) ราคา ต่ าสุด

12 เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร จ านวน 4 เคร่ือง ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561 12,100  - เฉพาะเจาะจง บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

                              สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  ๒๕6๒
หน่วยงำน :  กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณิชยน์ำวี  ประเภท: ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร   เป็นเงนิรวมทั้งสิ้น 1,152,200.50   บำท

วงเงนิงบประมำณ
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ล ำ
ดบั

งำนจดัซ้ือ-จดัจำ้ง วธิซ้ืีอ-จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ
1 จดัซ้ือถงุใส่ขยะ ขนาด 36 x 45 นิว้ จ านวน 10 กโิลกรัม 428   - เฉพาะเจาะจง บจก.เอส เอส ฟอร์จนู เทรด บจก.เอส เอส ฟอร์จนู เทรด เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ

ราคา ต่ าสุด

2 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 142 รายการ 3,595 20 เฉพาะเจาะจง บจก.แคนนอน มาร์เกต็ต้ิงฯ บจก.แคนนอน มาร์เกต็ต้ิงฯ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
127,856 28 " บจก.แมก็ซ์สเตชนัเนอร่ีกรุ๊ป บจก.แมก็ซ์สเตชนัเนอร่ีกรุ๊ป ราคา ต่ าสุด
121,241 70 " บจก.ดูโปร (ประเทศไทย) บจก.ดูโปร (ประเทศไทย) "
112,569 89 " บจก.เอส เอส ฟอร์จนูเทรด บจก.เอส เอส ฟอร์จนูเทรด "

89,580 40 " บจก.บซิิเนส ซีทเีอส บจก.บซิิเนส ซีทเีอส "
3 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 7 รายการ 686             ๙๔ เฉพาะเจาะจง บจก.เอส เอส ฟอร์จนูเทรด บจก.เอส เอส ฟอร์จนูเทรด เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ

1,080            - " วทิยาลัยสารพดัชา่งพระนคร วทิยาลัยสารพดัชา่งพระนคร ราคา ต่ าสุด

4 จดัซ้ือสารดับเพลิง จ านวน ๒ รายการ 4,258           ๖๐ เฉพาะเจาะจง บจก. พ ีเอม็ ซี เซฟต้ี แอนด์ บจก. พ ีเอม็ ซี เซฟต้ี แอนด์ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
เอน็ไวรอนเมน้ท์ เอน็ไวรอนเมน้ท์ ราคา ต่ าสุด

5 จดัซ้ือกระดานไวทบ์อร์ด แบบยดึติดผนงั จ านวน ๑ แผ่น 642              - เฉพาะเจาะจง หจก.ปากน้ าเฟอร์นเิจอร์ หจก.ปากน้ าเฟอร์นเิจอร์ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

6 จา้งท าต าราหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน ๒ รายการ 155,685       - เฉพาะเจาะจง บจก.พงษว์รินการพมิพ์ บจก.พงษว์รินการพมิพ์ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

7 จดัซ้ือน้ ามนัเบนซิน 95 จ านวน 199 ลิตร และแกส๊ LPG ขนาด 15 กก. 6,698           ๓๔ เฉพาะเจาะจง หจก. ดาวสมทุร (ส านกังานใหญ)่ หจก. ดาวสมทุร (ส านกังานใหญ)่ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
จ านวน 2 ถงั 941             ๖๐ " หจก. วฒันชยั ออ๊กซิเยน่ หจก. วฒันชยั ออ๊กซิเยน่ ราคา ต่ าสุด

8 จดัซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟา้ จ านวน ๑๐ ชดุ 9,500            - เฉพาะเจาะจง ร้านไนซ์ คอมพวิเตอร์ ร้านไนซ์ คอมพวิเตอร์ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

9 จดัซ้ือวสัดุ-อปุกรณ์ส าหรับซ่อมท า จ านวน ๓ รายการ 6,141 80 เฉพาะเจาะจง ร้าน สหสิน ส านกังานใหญ่ ร้าน สหสิน ส านกังานใหญ่ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

10 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (หมกึพมิพ์) จ านวน ๒๑ รายการ 7,480  - เฉพาะเจาะจง หจก. เวร์ิลองิค์เทรดด้ิง หจก. เวร์ิลองิค์เทรดด้ิง เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
32,795 50 " บจก.โฟทกีา้ บจก.โฟทกีา้ ราคา ต่ าสุด

315,660 70 " บมจ..เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ บมจ..เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ "

11 จดัซ้ือสารดับเพลิงพร้อมถงั จ านวน ๒ รายการ 29,960  - เฉพาะเจาะจง บจก. พ.ีเอม็.ซี.เซฟต้ี แอนด์ บจก. พ.ีเอม็.ซี.เซฟต้ี แอนด์ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
เอน็ไวรอนเมน้ท์ เอน็ไวรอนเมน้ท์ ราคา ต่ าสุด

12 จดัซ้ือน้ ามน้เชือ้เพลิง จ านวน ๒ รายการ ส าหรับใชก้บัรถยนต์และอปุกรณ์ฯ 22,889 38 เฉพาะเจาะจง บจก.สมทุรปโิตเลียมไทย บจก.สมทุรปโิตเลียมไทย เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

                              สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มกรำคม  ๒๕6๒
หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณิชยน์ำวี     ประเภท: ค่ำวัสด ุ   เป็นเงนิรวมทั้งสิ้น 1,063,400.17 บำท

วงเงนิงบประมำณ



3/312 จดัซ้ือสารเคมแีละอปุกรณ์เคม ีจ านวน ๓ รายการ 4,954 10 เฉพาะเจาะจง หจก.แล็บ วลัเล่ย์ หจก.แล็บ วลัเล่ย์ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

13 จดัซ้ือตรายาง จ านวน ๓ รายการ 941 60 เฉพาะเจาะจง บจก.ช.แสงงามการพมิพ์ บจก.ช.แสงงามการพมิพ์ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

14 จดัซ้ือวสัดุ-อปุกรณ์ยานพาหนะ จ านวน ๘ รายการ 6,676 80 เฉพาะเจาะจง บจก.วนิ คลีนนิง่ แอนด์ ซัพพลาย บจก.วนิ คลีนนิง่ แอนด์ ซัพพลาย เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
1,136 34 เฉพาะเจาะจง บจก.ท เทยีนชยั บจก.ท เทยีนชยั ราคา ต่ าสุด

ล ำ
ดบั งำนจดัซ้ือ-จดัจำ้ง วธิซ้ืีอ-จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

1 จดัซ้ือเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ จ านวน ๕ เคร่ือง 104,500       - เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

2 จดัซ้ือโต๊ะ และเกา้อีท้ างาน จ านวน ๑ ชดุ 4,012           ๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ปากน้ าเฟอร์นเิจร์ หจก.ปากน้ าเฟอร์นเิจร์ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

3 จดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์เพือ่ทดแทนส าหรับการปรับปรุงประสิทธภิาพ 1,995,500  - เฉพาะเจาะจง บจก. ว ีเอาทลุ์ค โซลุคชัน่ บจก. ว ีเอาทลุ์ค โซลุคชัน่ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
หอ้งปฏบิติัการภาษาองักฤษ ๑ พร้อมติดต้ัง จ านวน ๑๐ รายการ ราคา ต่ าสุด

4 จดัซ้ือพดัลมอตุสาหกรรม ขนาพใบพดั 24 นิว้ จ านวน ๒ เคร่ือง 5,136            - เฉพาะเจาะจง หจก.ปากน้ าเฟอร์นเิจร์ หจก.ปากน้ าเฟอร์นเิจร์ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

5 จดัซ้ือเคร่ืองปัม๊น้ าอตัโนมติั จ านวน ๑ เคร่ือง 9,095            - เฉพาะเจาะจง ร้าน สหสิน (ส านกังานใหญ)่ ร้าน สหสิน (ส านกังานใหญ)่ เนือ่งจากเปน็ผู้ทีเ่สนอ
ราคา ต่ าสุด

                              สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มกรำคม   ๒๕6๒

วงเงนิงบประมำณ

หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณิชยน์ำวี  ประเภท: ค่ำครภุัณฑ์   เป็นเงนิรวมทั้งสิ้น 2,118,243.50 บำท


