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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั ประจ าเดือน กันยายน 2562 145,182  - เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึกฯ องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึกฯ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินงบประมำณ) ในรอบเดอืน ตลุำคม ๒๕62
หน่วยงำน :  กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 145,182.00  บำท

วงเงินงบประมำณ
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ล ำ

ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาซ่อมท าเคร่ืองพมิพผ์ล จ านวน 2 เคร่ือง 6,741  - คัดเลือก บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๒ จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ ยีห่อ้ HP จ านวน 1 เคร่ือง 6,955        - เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๓ จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกั นดร. ภาคการศึกษาที1่/2562 183,950    - คัดเลือก หจก. วาริน 2496 หจก. วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 29 กันยายน -4 ตุลาคม 2562 รวม 6 วัน) ราคา ต่ าสุด

๔ จ้างเหมาซ่อมท ารถยนต์ (เก๋ง) ยีห่อ้ โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน ษม-6682 32,565     56 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ซัมมิท บจก.โตโยต้า ซัมมิท เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
จ านวน 1 งาน ราคา ต่ าสุด

๕ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนกันยายน จ านวน 4 เคร่ือง 12,100      - เฉพาะเจาะจง บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๖ จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกันักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที1่/2562 180,050    - เฉพาะเจาะจง หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 6-11 ตุลาคม 2562 รวม 6 วัน) สัปดาหท์ี่ 8 ราคา ต่ าสุด

๗ จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกันักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที1่/2562 144,040    - คัดเลือก หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 รวม 5 วัน) สัปดาหท์ี่ 9 ราคา ต่ าสุด

๘ จ้างเหมาเปล่ียนกระเบื้องหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคารเคร่ืองมือฝึกจ าลอง และอาคาร ########  - เฉพาะเจาะจง นายพภิพ เถระอนันต์ นายพภิพ เถระอนันต์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ปฏบิติัการเดินเรือ ชั้น 2 ราคา ต่ าสุด

9 จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกันักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที1่/2562 192,515    - คัดเลือก หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2562 รวม 6 วัน) สัปดาหท์ี่ 10 ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน ตลุำคม ๒๕62
หน่วยงำน :  กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 773,916.56  บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือข้อต่อตรง ขนาด 1 นิ้วคร่ึง จ านวน 10 อัน 181          ๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ฮ้อพาณิชย์ปากน้ า หจก.ฮ้อพาณิชย์ปากน้ า เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

2 จัดซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน กันยายน 2562 2,100        - เฉพาะเจาะจง ร้านศุรวีร์ นิลหนัต์ ร้านศุรวีร์ นิลหนัต์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

3 จัดซ้ือวัสดุท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ จ านวน 2 รายการ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
 - ไม้กระดานชานอ้อย ขนาด 4x8 หนา 9 มม. จ านวน 6 แผ่น 2,375       ๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พรพลาชัยค้าไม้ หจก.พรพลาชัยค้าไม้ ราคา ต่ าสุด
 - ผ้าสักหลาดสีน้ าเงิน จ านวน 9.40 เมตร 1,128        - เฉพาะเจาะจง ร้านทรงเจริญ ร้านทรงเจริญ

4 จัดซ้ือตัวควบคุมการเปดิ-ปดิ อัตโนมัติ (Solionid) ขนาด 24V จ านวน 1 ตัว 588          ๕๐ เฉพาะเจาะจง บจก.พระราม 4 ส าโรง บจก.พระราม 4 ส าโรง เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

5 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 99.810 ลิตร 2,569        - เฉพาะเจาะจง บจก.สมุทรปโิตรเลียมไทย บจก.สมุทรปโิตรเลียมไทย เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

6 จ้างต้ังศูนย์ถ่วงล้อ พร้อมใบปดัน้ าฝน ส าหรับรถยนต์ (ตู้) หมายเลขทะเบยี ฮท-6878 973          ๗๐ เฉพาะเจาะจง บจก.รุ่งเร่ืองยางยนต์ บจก.รุ่งเร่ืองยางยนต์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

วงเงินงบประมำณ

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน ตลุำคม ๒๕62
หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี    ประเภท: ค่ำวสัด ุ   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 11,278.70 บำท
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือเคร่ืองรับโทรทศัน์ แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 11,000      - เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม โอ เอ แอนด์เทเลคอม บจก.สยาม โอ เอ แอนด์เทเลคอม เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ส านักงานใหญ่) (ส านักงานใหญ่) ราคา ต่ าสุด

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณา และเผยแพร่ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ 379,424    - เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม โอ เอ แอนด์เทเลคอม บจก.สยาม โอ เอ แอนด์เทเลคอม เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ส านักงานใหญ่) (ส านักงานใหญ่) ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน ตลุำคม ๒๕62
หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำครุภัณฑ์   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 390,424.00 บำท

วงเงินงบประมำณ


