
1/4
ล ำ

ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาเช่ารถบสัโดยสารปรับอากาศ ขนาด 35 ที่นั่ง จ านวน 3 คัน 15000  - เฉพาะเจาะจง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

2 จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกั นดร.ภาคการศึกษาที่ 1/2562 174,200  - เฉพาะเจาะจง หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2562 รวม 6 วัน) สัปดาห ์ที่ 16 ราคา ต่ าสุด

3 เช่าเต๊นท ์ขนาด 4x8 เมตร จ านวน 3 หลัง 2,100  - เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งเต็นทเ์ช่า ร้านหนึ่งเต็นทเ์ช่า เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๔ จ้างตามโครงการ รวมพลคนพาณิชย์นาวีส่งพี่ไปเรือ (Bye nior) 12,000      - เฉพาะเจาะจง นายวรุต ศรีเพริศ นายวรุต ศรีเพริศ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(เช่าเคร่ืองเสียง) ราคา ต่ าสุด

๕ จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกันักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที1่/2562 180,050    - เฉพาะเจาะจง หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2562 รวม 6 วัน) สัปดาหท์ี่ 15 ราคา ต่ าสุด

๖ จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกันักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที1่/2562 174,200    - เฉพาะเจาะจง หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2562 รวม 6 วัน) สัปดาหท์ี่ 16 ราคา ต่ าสุด

๗ จ้างเหมาซ่อมท าเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 8,000  - เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิชัย เซอร์วิส ร้านวุฒิชัย เซอร์วิส เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

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

๙ จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกันักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที1่/2562 174,200    - เฉพาะเจาะจง หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2562 รวม 6 วัน) สัปดาหท์ี่ 17 ราคา ต่ าสุด

๑๐ จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกันักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที1่/2562 174,200    - เฉพาะเจาะจง หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2562 รวม 6 วัน) สัปดาหท์ี่ 18 ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน ธนัวำคม ๒๕62
หน่วยงำน :  กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 988,375.00  บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 76 รายการ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอราคา
 - จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 45,472     ๒๒ เฉพาะเจาะจง บจก.บิซิเนส ซีทีเอส บจก.บิซิเนส ซีทีเอส  ต่ าสุด
 - จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 5,654       ๙๕ เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟติมั่ม เทรดด้ิง บจก.ออฟติมั่ม เทรดด้ิง "
 - จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 50 รายการ 46,005     ๗๒ เฉพาะเจาะจง บจก.เอส เอส ฟอร์จนูเทรด บจก.เอส เอส ฟอร์จนูเทรด "
 - จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 5,863       ๔๓ เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีโอแอล บมจ.ซีโอแอล "
 - จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,173        - เฉพาะเจาะจง บจก.ที เอน็ แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ บจก.ที เอน็ แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ "
 - จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,595       ๒๐ เฉพาะเจาะจง บจก.แคนนอน มาร์เกต็ต้ิง บจก.แคนนอน มาร์เกต็ต้ิง "
 - จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 71,117     ๕๕ เฉพาะเจาะจง บจก.ดูโปร (ประเทศไทย) บจก.ดูโปร (ประเทศไทย) "

2 จ้างท าปา้ยไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จ านวน 1 ปา้ย 642           - เฉพาะเจาะจง บจก.วอเตอร์ อาร์ต บจก.วอเตอร์ อาร์ต เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

3 จัดซ้ือเบรคเกอร์ ขนาด 10 แอมป ์จ านวน 13 ตัว 1,391        - เฉพาะเจาะจง บจก.ท.เทยีนชัย บจก.ท.เทยีนชัย เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

4 จัดซ้ือกระบอกเฮ้าส์ซ่ิง ขนาด 20 นิ้ว ส าหรับเคร่ืองกรองน้ าระบบ RO SYSTEM รุ่น 5,136        - เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าวารี หจก.เก้าวารี เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
RO 300 จ านวน 4 อัน ราคา ต่ าสุด

5 จัดซ้ือคลอรีน 90% แบบเกล็ด จ านวน 7 ถัง 24,342     ๕๐ เฉพาะเจาะจง บจก.นารา เคมีภณัฑ์ บจก.นารา เคมีภณัฑ์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

6 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ 4,796        - เฉพาะเจาะจง ร้านละเอียดละออ ร้านละเอียดละออ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
 ราคา ต่ าสุด

7 จ้างท าปา้ยไวนิล ขนาด 100x200 ซม. จ านวน 1 ปา้ย 321           - เฉพาะเจาะจง บจก.วอเตอร์ อาร์ต บจก.วอเตอร์ อาร์ต เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 21 รายการ
 - จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,720        - เฉพาะเจาะจง หจก.เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง หจก.เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
 - จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 8 รายการ 66,656     ๗๒ เฉพาะเจาะจง บจก.ท ีเอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ บจก.ท ีเอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ ราคา ต่ าสุด
 - จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 12 รายการ 208,436    - เฉพาะเจาะจง บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน ธนัวำคม ๒๕62
หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี    ประเภท: ค่ำวสัด ุ   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 511,276.09 บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
9 จัดซ้ือสารดับเพลิง พร้อมตรวจสอบวาล์ว จ านวน 2 รายการ 12,679 50 เฉพาะเจาะจง บจก.ทมีเซฟต้ีเซลล์ บจก.ทมีเซฟต้ีเซลล์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ

ราคา ต่ าสุด

๑๐ จัดซ้ือสีน้ าทาภายนอก ขนาด 0.946 ลิตร จ านวน 1 กระปอ๋ง 1,273       ๓๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กาญจนาเพน้ท์ หจก.กาญจนาเพน้ท์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน ธนัวำคม ๒๕62
หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี    ประเภท: ค่ำวสัด ุ   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 511,276.09 บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือเก้าอี ้ส าหรับหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ 1 จ านวน 52 ตัว 80,678      - เฉพาะเจาะจง หจก.ปากน้ าเฟอร์นิเจอร์ หจก.ปากน้ าเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน ธนัวำคม ๒๕62
หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำครุภัณฑ์   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 80,678.00 บำท

วงเงินงบประมำณ


