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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง จ้ำนวน 2 รำยกำร 1,770,315  - เฉพำะเจำะจง บมจ.ปตท. บมจ.ปตท. เนื่องจำกเปน็ผู้ที่เสนอ
ส้ำหรับฝึกภำคปฏบิติัทำงทะเล เรือสำครวิสัย (ม.เกษตรศำสตร์) รำคำ ต้่ำสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินงบประมำณ) ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน ๒๕62
หน่วยงำน :  กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำวสัด ุ  เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1,770,315  บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาก าจัดปลวก อาคารเอนกประสงค์ ส าหรับระยะเวลา 1 ปี 16,050  - เฉพาะเจาะจง บจก.เพสทเ์ทค แมเนจเม้นท์ บจก.เพสทเ์ทค แมเนจเม้นท์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๒ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง (งวดที่ 9) 8,132        - เฉพาะเจาะจง  บจก.พนูธนามาร์เก็ตต้ิง  บจก.พนูธนามาร์เก็ตต้ิง เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๓ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง (งวดที่ 10) 8,132        - เฉพาะเจาะจง  บจก.พนูธนามาร์เก็ตต้ิง  บจก.พนูธนามาร์เก็ตต้ิง เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๔ จ้างเหมาซ่อมท ารถยนต์ (ตู้) ยีห่อ้ โฟล์ค หมายเลขทะเบยีน ฮง 2222 67,710      - เฉพาะเจาะจง บจก.โฟล์ค เซอร์วิส บจก.โฟล์ค เซอร์วิส เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
 6,323       70 เฉพาะเจาะจง บจก.รุ่งเรืองยางยนต์ บจก.รุ่งเรืองยางยนต์ ราคา ต่ าสุด

๕ จ้างเหมาต่ออายุบ ารุงรักษาระบบบริหารสถานศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2562 32,100      - เฉพาะเจาะจง บจก.วิชั่นเน็ต บจก.วิชั่นเน็ต เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
จ านวน 1 งาน (งวดที่ 3) (1 ก.ค. 62 - 1 ต.ค. 62) ราคา ต่ าสุด

๖ จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกันักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 225,755    - เฉพาะเจาะจง หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 ) รวม 7 วัน ราคา ต่ าสุด

๗ จ้างเหมาซ่อมท ารถยนต์ (ตู้) ยีห่อ้ โฟล์ค หมายเลขทะเบยีน ฮง 2222 41,775      - เฉพาะเจาะจง บจก.โฟล์ค เซอร์วิส บจก.โฟล์ค เซอร์วิส เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๘ จ้างต้ังศูนย์ถ่วงล้อ ส าหรับรถยนต์ (ตู้) หมายเลขทะเบยีน ฮว 7874 535           - เฉพาะเจาะจง บจก.รุ่งเรืองยางยนต์ บจก.รุ่งเรืองยางยนต์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

9 จ้างเหมาซ่อมท าเคร่ืองพมิพผ์ล ยีห่อ้ SAMSUNG จ านวน 1 เคร่ือง 21,320      - เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

10 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 จ านวน 4 เคร่ือง 12,100      - เฉพาะเจาะจง บจก.ดิทโต้ (ประเทศไทย) บจก.ดิทโต้ (ประเทศไทย) เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

11 จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกันักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 197,915    - เฉพาะเจาะจง หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2562 ) รวม 6 วัน ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน ๒๕62
หน่วยงำน :  กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 965,417.60  บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

12 จ้างปะยางล้อรถยนต์ (ตู้) หมายเลขทะเบยีน ฮท6878  จ านวน 1 ล้อ 150  - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.การยาง ร้าน ส.การยาง เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

13 จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกันักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 239,605    - เฉพาะเจาะจง หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
โดยวิธีคัดเลือก (ระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2562 รวม 7 วัน) ราคา ต่ าสุด

14 จ้างเหมาซ่อมท าเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 5 เคร่ือง 36,508     ๔๐ เฉพาะเจาะจง บจก.แอร์-คอน มาร์เก็ตต้ิง บจก.แอร์-คอน มาร์เก็ตต้ิง เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

15 จ้างเหมาซ่อมท าลิฟท ์อาคาร คสล.สูง 6 ชั้น จ านวน 2 เคร่ือง 30,495      - เฉพาะเจาะจง บจก.ธิสเซ่นครุปป ์เอลลิเวเตอร์ บจก.ธิสเซ่นครุปป ์เอลลิเวเตอร์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

16 จ้างเหมาบ ารุงลิฟท ์อาคารเรียน คสล.สูง 6 ชั้น ระยะเวลา 1 ป ี(ไม่รวมค่าอุปกรณ์ 15,515      - เฉพาะเจาะจง บจก.ธิสเซ่นครุปป ์เอลลิเวเตอร์ บจก.ธิสเซ่นครุปป ์เอลลิเวเตอร์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
และอะไหล่ ) จ านวน 2 เคร่ือง ประจ าเดือน ส.ค - ต.ค. 62 ราคา ต่ าสุด

17 จ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟท ์อาคารเคร่ืองมือฝึกจ าลอง ระยะเวลา 1 ปี 5,296       ๕๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน บจก.ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน ๒๕62
หน่วยงำน :  กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 965,417.60  บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือเกรตต้ิงสระว่ายน้ า จ านวน 7 กล่อง 6,366       ๕๐ เฉพาะเจาะจง บจก. นารา เคมีภณัฑ์ และอุปกรณ์ บจก. นารา เคมีภณัฑ์ และอุปกรณ์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

2 จ้างท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์หลักสูตรพเิศษ จ านวน 5,000 แผ่น 9,630        - เฉพาะเจาะจง บจก.พงษว์รินการพมิพ์ บจก.พงษว์รินการพมิพ์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

3 จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ 17,858     30 เฉพาะเจาะจง บจก.รุ่งเรืองยางยนต์ บจก.รุ่งเรืองยางยนต์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

4 จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 2,170        - เฉพาะเจาะจง ร้านศุรวีร์ นิลหนัต์ ร้านศุรวีร์ นิลหนัต์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

5 จัดซ้ือฝาชักโครก จ านวน 6 ชุด 3,498       ๙๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสหสิน (ส านักงานใหญ)่ ร้านสหสิน (ส านักงานใหญ่) เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

6 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา จ านวน 3 รายการ 2,848        - เฉพาะเจาะจง บจก.กีฬาภณัฑ์ บจก.กีฬาภณัฑ์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

7 จัดซ้ือวัสดุซ่อมท า จ านวน 2 รายการ 340           - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวิวัฒน์ อิเลคโทรนิคส์ ร้านชัยวิวัฒน์ อิเลคโทรนิคส์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

8 จ้างพมิพใ์บเสร็จรับเงินพร้อมส าเนา ขนาด 7x8 นิ้ว แบบกระดาษต่อเนื่อง 11,556      - เฉพาะเจาะจง บจก.ช.แสงงามการพมิพ ์(สนง.ใหญ่) บจก.ช.แสงงามการพมิพ ์(สนง.ใหญ่) เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
จ านวน 6 กล่อง ราคา ต่ าสุด

9 จัดซ้ือน้ ามันเบนซิน 95 จ านวน 119.82 ลิตร 4,249        - เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวสมุทร (ส านักงานใหญ)่ หจก.ดาวสมุทร (ส านักงานใหญ่) เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

10 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 3 รายการ
 - บมจ.ซัสโก้ 3,689        - เฉพาะเจาะจง บมจ.ซัสโก้ บมจ.ซัสโก้ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
 - หจก.วัฒนชัย อ๊อกซิเย่น 1,219       ๘๐ เฉพาะเจาะจง  หจก.วัฒนชัย อ๊อกซิเย่น  หจก.วัฒนชัย อ๊อกซิเย่น ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน ๒๕62
หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี    ประเภท: ค่ำวสัด ุ   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 63,425.50 บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือวิทยุส่ือสาร VHF ชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ 17,334      - เฉพาะเจาะจง บจก.ทเูวย์ เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น บจก.ทเูวย์ เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน ๒๕62
หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำครุภัณฑ์   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 17,334.00 บำท

วงเงินงบประมำณ


