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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - มกราคม 63 580,728  - เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินงบประมำณ) ในรอบเดอืน กุมภำพันธ ์๒๕63
หน่วยงำน :  กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 580,728  บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาซ่อมท าหอพกันักเรียน 1 และหอพกันักเรียน 2 158,000  - เฉพาะเจาะจง นายนิติพงษ ์สิมศิริวัฒน์ นายนิติพงษ ์สิมศิริวัฒน์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๒ จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกันักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 218,400    - คัดเลือก หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2563 รวม 7 วัน) สัปดาหท์ี่ 3 ราคา ต่ าสุด

๓ จ้างเหมาซ่อมท าหลักเดวิทเรือช่วยชีวิต จ านวน 1 งาน 28,000      - เฉพาะเจาะจง นายพภิพ เถระอนันต์ นายพภิพ เถระอนันต์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๔ จ้างเหมาเปล่ียนสารเคร่ืองกรองน้ า พร้อมเปล่ียนอะไหล่ จ านวน 1 เคร่ือง 11,128      - เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าวารี หจก.เก้าวารี เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๕ จ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟท ์อาคารเรียน คสล.สูง 6 ชั้น ระยะเวลา 1 ปี 15,515      - เฉพาะเจาะจง บจก.ธิสเซ่นครุปปฯ์ บจก.ธิสเซ่นครุปปฯ์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และอะไหล่ ) จ านวน 2 เคร่ือง ราคา ต่ าสุด

๖ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มกราคม 2563 จ านวน 4 เคร่ือง 12,100      - เฉพาะเจาะจง บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๗ จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกันักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 21,8400  - คัดเลือก หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพนัธ์ 2563 รวม 7 วัน) สัปดาหท์ี่ 4 ราคา ต่ าสุด

๗ จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกันักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 218,400    - คัดเลือก หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพนัธ์ 2563 รวม 7 วัน) สัปดาหท์ี่ 5 ราคา ต่ าสุด

๘ จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกั นดร. ภาคการศึกษาที่ 2/2562 218,400    - คัดเลือก หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพนัธ์ 2563 รวม 7 วัน) สัปดาหท์ี่ 6 ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน กุมภำพันธ ์2563
หน่วยงำน :  กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1,098,343.00  บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 34,989      - เฉพาะเจาะจง หสม. เอ็ม เค เอส เอนเตอร์ไพร์ส หสม. เอ็ม เค เอส เอนเตอร์ไพร์ส เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอราคา
 ต่ าสุด

"
2 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 100 ลิตร 2,714        - เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวสมุทร (ส านักงานใหญ)่ หจก.ดาวสมุทร (ส านักงานใหญ่) เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ

ราคา ต่ าสุด

3 จัดซ้ือแผนที่เดินเรือ จ านวน 8 รายการ 52,644      - เฉพาะเจาะจง บจก.มารีน อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย บจก.มารีน อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

5 จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ าเดือน มกราคม 2563 1,550        - เฉพาะเจาะจง ร้านศุรวร์ี นิลหันต์ ร้านศุรวร์ี นิลหันต์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

6 จ้างท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์หลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 600 ชุด 7,200        - เฉพาะเจาะจง บริษทัเซฟสตูดิโอ (ส านักงานใหญ)่ บริษทัเซฟสตูดิโอ (ส านักงานใหญ่) เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

7 จ้างท าตัวมาสคอตสัญลักษณ์นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ จ านวน 1 ชุด 23,000      - เฉพาะเจาะจง ร้าน Jr. Mascot ร้าน Jr. Mascot เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

8 จัดซ้ือสายยางใส ขนาด 5/8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร จ านวน 1 ม้วน 1,370       ๑๔ เฉพาะเจาะจง บจก.ท.เทยีนชัย บจก.ท.เทยีนชัย เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
 - จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ จาก บมจ.ซีโอแอล 82,390      - เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีโอแอล บมจ.ซีโอแอล ราคา ต่ าสุด
 - จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ จาก บจก.เอส เอส ฟอร์จูนเทรด 11,695     ๑๐ เฉพาะเจาะจง บจก.เอส เอส ฟอร์จูนเทรด บจก.เอส เอส ฟอร์จูนเทรด

10 การสมัครสมาชิกล่วงหน้าเปน็รายป ีหนังสือพมิพ ์วารสารและนิตยสาร ป ีพ.ศ.2563 91,319      - เฉพาะเจาะจง  -  - เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
จ านวน 28 รายการ ราคา ต่ าสุด

11 จัดซ้ือสารเคมีและอุปกร์เคมี จ านวน 6 รายการ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
จัดซ้ือสารเคมีและอุปกร์เคมี จ านวน 5 รายการ จาก หจก.แล็ป วัลเล่ย์ 12,272     ๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.แล็ป วัลเล่ย์ หจก.แล็ป วัลเล่ย์ ราคา ต่ าสุด
จัดซ้ือสารเคมีและอุปกร์เคมี จ านวน 1 รายการ จาก บจก.เอส เอส ฟอร์จูนเทรด 1,112       ๘๐ เฉพาะเจาะจง บจก.เอส เอส ฟอร์จูนเทรด บจก.เอส เอส ฟอร์จูนเทรด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน กุมภำพันธ ์2563
หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี    ประเภท: ค่ำวสัด ุ   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 495,386.26 บำท

วงเงินงบประมำณ



3/4
ล ำ

ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
12 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพผ์ล จ านวน 4 รายการ 24,049     ๓๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ท ีเอ็น แม็ค เน็ท เซ็นเตอร์ บจก.ท ีเอ็น แม็ค เน็ท เซ็นเตอร์

เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๑๓ จัดซ้ือปากกาพร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ านวน 3,000 ด้าม 10,272      - คัดเลือก หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอราคา
 ต่ าสุด

๑๔ จัดซ้ือน้ ามันเบนซิน 95 จ านวน 111.97 ลิตร 3,730        - เฉพาะเจาะจง บมจ.ซัสโก้ บมจ.ซัสโก้ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอราคา
 ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน กุมภำพันธ ์2563
หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี    ประเภท: ค่ำวสัด ุ   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 495,386.26 บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร จ านวน 2 รายการ 25,038      - เฉพาะเจาะจง ร้านสหสิน (ส านักงานใหญ)่ ร้านสหสิน (ส านักงานใหญ่) เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

2 จัดซ้ือระบบเคร่ืองเสียงตามสายภายใน พน. พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด 204,905    - เฉพาะเจาะจง หจก.โมเบยีส เทเลคอม หจก.โมเบยีส เทเลคอม เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

3 จัดซ้ือปั้มน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟา้ พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง 27,648     80 เฉพาะเจาะจง บจก.นาราเคมีภณัฑ์ บจก.นาราเคมีภณัฑ์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำครุภัณฑ์   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 257,591.80 บำท

วงเงินงบประมำณ

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน กุมภำพันธ ์2563


