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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาซ่อมท าเคร่ืองซักผ้า ยีห่อ้ SUPREME รุ่น SP 50 ปอนด์ จ านวน 1 เคร่ือง 6,678 80 เฉพาะเจาะจง บจก.เค เอส ท ีเซ็นทรัลซัพพลาย บจก.เค เอส ท ีเซ็นทรัลซัพพลาย เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๒ จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกั นดร. ภาคการศึกษาที่ 1/2562 163,480    - คัดเลือก หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 22-27 ธันวาคม 2562 รวม 6 วัน) สัปดาหท์ี่ 19 ราคา ต่ าสุด

๓ จ้างเหมาล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 128 เคร่ือง 87,654     ๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิชัยเซอร์วิส ร้านวุฒิชัยเซอร์วิส เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๔ จ้างเหมาบ ารุงรักษาคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพว่ง (หอ้งปฏบิติัการภาษา 2 ) 64,200      - เฉพาะเจาะจง บจก.แนส คอมพ ์เอ็นดูเคท บจก.แนส คอมพ ์เอ็นดูเคท เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ส าหรับระยะเวลา 1 ป ี(งวดที่ 1-3) ราคา ต่ าสุด

๕ จ้างเหมาบ ารุงรักษาอุปกรณ์ปอ้งกันเคร่ืองข่าย (Next Generation Fierwall) 98,440  - เฉพาะเจาะจง บจก.วี เอาทลุ์ค โซลูชั่น บจก.วี เอาทลุ์ค โซลูชั่น เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
จ านวน 1 งาน ราคา ต่ าสุด

๖ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 4 เคร่ือง (งวดที่ 3) 12,100      - เฉพาะเจาะจง บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๗ จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกั นดร. ภาคการศึกษาที่ 2/2562 169,220    - คัดเลือก หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2563 รวม 6 วัน) สัปดาหท์ี่ 1 ราคา ต่ าสุด

๘ จ้างเหมาซ่อมท ากล้องโทรทศัน์วงจรปดิ จ านวน 2 รายการ 37,985      - เฉพาะเจาะจง หจก.โมเบยีส เทเลคอม หจก.โมเบยีส เทเลคอม เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

9 จ้างซ่อมท าเคร่ืองพมิพผ์ล ยีห่อ้ SAMSUNG จ านวน 1 เคร่ือง 1,990        - เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม โอ เอฯ บจก.สยาม โอ เอฯ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

10 จ้างเหมาล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 128 เคร่ือง 87,654     ๔๐ เฉพาะเจาะจง บจก.แอร์-คอนมาร์เก็ตต้ิง บจก.แอร์-คอนมาร์เก็ตต้ิง เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

11 จ้างดูดส่ิงปฏกิูลในบอ่เกรอะ หอพกั 1 และ หอพกั 2 จ านวน 2,000 ลิตร 4,000        - เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ไวศยวรรณวงศ์ นายสมศักด์ิ ไวศยวรรณวงศ์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน มกรำคม 2563
หน่วยงำน :  กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 902,982.60  บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

12 จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกั นดร. ภาคการศึกษาที่ 2/2562 169,580  - เฉพาะเจาะจง หจ.วาริน 2496 หจ.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่าง 19-24 ม.ค. 63 รวม 6 วัน) ราคา ต่ าสุด

วงเงินงบประมำณ

หน่วยงำน :  กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 902,982.60  บำท
                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน มกรำคม 2563
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุส าหรับเคร่ืองกรองน้ า จ านวน 2 รายการ 3,810        - เฉพาะเจาะจง บจก.ฟลิเตอร์มาร์ท บจก.ฟลิเตอร์มาร์ท เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอราคา
 ต่ าสุด

"
2 จ้างติดกระจกบานเล่ือน เปดิ-ปดิ บอร์ดปดิประกาศประชาสัมพนัธ์ จ านวน 3 บอร์ด 18,190      - เฉพาะเจาะจง บจก.ไอลิฟวิง่ฯ บจก.ไอลิฟวิง่ฯ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ

ราคา ต่ าสุด

3 จ้างเปล่ียนปา้ยบอกทางศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ านวน 2 ปา้ย 28,890      - เฉพาะเจาะจง หจก.พอเพยีงไซน์ โปรดักชั่น หจก.พอเพยีงไซน์ โปรดักชั่น เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

5 จ้างท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์หลักสูตรการศึกษา จ านวน 10,000 แผ่น 21,400      - เฉพาะเจาะจง บจก.นับหนึ่ง บจก.นับหนึ่ง เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

6 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
 - สีน้ าอะคลีลิก BEGER SUPER HI-SHIELD สีขาว 3,980       ๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.รุ่งโรจน์เพน้ทเ์วิร์ค ร้าน จ.รุ่งโรจน์เพน้ทเ์วิร์ค ราคา ต่ าสุด
 - ดินปลูกต้นไม้ ปุ๋ยเร่งดอก ต้นผกากรอง 7,100        - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนบางจาก ร้านสวนบางจาก "
 - ต้นผกากรอง จ านวน 37 ต้น 740           - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนบางจาก ร้านสวนบางจาก "
 - ต้นผกากรอง จ านวน 33 ต้น 660           - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนทองถวิล ร้านสวนทองถวิล "

7 จัดซ้ือน้ ามันเบนซิน 95 จ านวน 200 ลิตร และน้ ามันดีเซล จ านวน 450 ลิตร 18,651     ๕๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ซัสโก้ บมจ.ซัสโก้ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

8 จัดซ้ือแฟ้มพลาสติกใส่เอกสาร ขนาด A4 ขยายข้าง แบบติดกระดุม 599          ๒๐ เฉพาะเจาะจง บจก.เอส เอส ฟอร์จูน เทรด บจก.เอส เอส ฟอร์จูน เทรด เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

9 จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 2,170        - เฉพาะเจาะจง ร้านศุรวีร์ นิลหนัต์ ร้านศุรวีร์ นิลหนัต์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

10 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ซ่อมบ ารุงภายใน พน. จ านวน 26 รายการ
 - จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงภายใน พน. จ านวน 6 รายการ จาก บจก.ส าโรงรวมกิจ 4,066        - เฉพาะเจาะจง หจก.ส าโรงรวมกิจ หจก.ส าโรงรวมกิจ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
 - จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงภายใน พน. จ านวน 13 รายการ จาก บจก. ท.เทียนชัย 12,593     ๙๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ท.เทยีนชัย บจก.ท.เทยีนชัย ราคา ต่ าสุด
 - จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงภายใน พน. จ านวน 7 รายการ จาก ร้านสหสิน 12,021     ๔๕ เฉพาะเจาะจง ร้านสหสิน ร้านสหสิน

วงเงินงบประมำณ

หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี    ประเภท: ค่ำวสัด ุ   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 296,247.71 บำท
                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน มกรำคม 2563
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
11 จัดซ้ือวัสดุ-งานบา้นงานครัว จ านวน 7 รายการ

 - จัดซ้ือวัสดุ - งานบา้นงานครัว จ านวน 4 รายการ 21,579     ๗๖ เฉพาะเจาะจง บจก.มารีนอินเตอร์ บจก.มารีนอินเตอร์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
 - จัดซ้ือวัสดุ - งานบา้นงานครัว จ านวน 3 รายการ 7,308       ๑๐ เฉพาะเจาะจง บจก.วีน คลีนนิ่งฯ บจก.วีน คลีนนิ่งฯ ราคา ต่ าสุด

๑๒ จัดซ้ือปล๊ักพว่ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จ านวน 10 อัน 5,136        - เฉพาะเจาะจง ร้านสหสิน ร้านสหสิน เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอราคา
 ต่ าสุด

๑๓ จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ ฝึกดับเพลิง จ านวน 8 รายการ
 - จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ฝึกดับเพลิง จ านวน 2 รายการ 10,657     ๒๐ เฉพาะเจาะจง บจก.เอส เอส ฟอร์จนู เทรด บจก.เอส เอส ฟอร์จนู เทรด เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอราคา
 - จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ฝึกดับเพลิง จ านวน 6 รายการ 116,694   ๒๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ทมีเซฟต้ีเซลล์ บจก.ทมีเซฟต้ีเซลล์  ต่ าสุด

วงเงินงบประมำณ

หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี    ประเภท: ค่ำวสัด ุ   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 296,247.71 บำท
                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน มกรำคม 2563
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อนน้ าเย็นสแตนเลส แบบคว่ าขวด จ านวน 7 ตู้ 50,932      - เฉพาะเจาะจง บจก.สหบรูพากรุ๊ป บจก.สหบรูพากรุ๊ป เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

2 จัดซ้ือเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 18,400      - เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

3 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ webcam 2,994        - เฉพาะเจาะจง บจก.นิมเบลิ คอปอเรชั่น บจก.นิมเบลิ คอปอเรชั่น เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

4 จัดซ้ือเคร่ืองชั่งสารดับเพลิงแบบต้ังพื่น จ านวน 1 เคร่ือง 6,955        - เฉพาะเจาะจง ร้านสหสิน ร้านสหสิน เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

5 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น-งานครัว จ านวน 2 รายการ
 - จัดซ้ือชั้นเสียบรองเทา้บู๊ทสแตนเลส เกรด 304 แบบ 15 คู่ พร้อมชั้นวางรองเทา้ 36,380      - เฉพาะเจาะจง บจก.เอส เค แสตนเลส กรุ๊ป บจก.เอส เค แสตนเลส กรุ๊ป เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
2 ชั้น จ านวน 4 ชุด ราคา ต่ าสุด
 - จัดซ้ือเคร่ืองพน่ละออกฝอยฆ่าเชื้อโรค แบบสะพายหลัง จ านวน 2 เคร่ือง 4,708        - เฉพาะเจาะจง ร้านสหสิน ร้านสหสิน

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน มกรำคม 2563
หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำครุภัณฑ์   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 120,369.00 บำท

วงเงินงบประมำณ


