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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั จ านวน 1 งาน (งวดที่ 1-4 ) 580,728  - เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั จ านวน 1 งาน (งวดที่ 5 ) 145,182  - เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินงบประมำณ) ในรอบเดอืน มีนำคม ๒๕63
หน่วยงำน :  กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 725,910  บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟท ์อาคารเคร่ืองมือฝึกจ าลอง ระยะเวลา 1 ปี 5,296 50 เฉพาะเจาะจง บจก.ไพโอเนียร์ลิฟทแ์อนด์เครน บจก.ไพโอเนียร์ลิฟทแ์อนด์เครน เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และอะไหล่) จ านวน 1 เคร่ือง (งวดที3่) ราคา ต่ าสุด

๒ จ้างเหมาฝึกปฏบิติัหลักสูตรการดับไฟชั้นสูง จ านวน 1 งาน 342,935    - เฉพาะเจาะจง หจก.ไทย ไฟร์ แอนด์ เรสคิว เทรนนิ่ง หจก.ไทย ไฟร์ แอนด์ เรสคิว เทรนนิ่ง เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๓ จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกั นดร. ภาคการศึกษาที่ 2/2562 170,520    - คัดเลือก หจก. วาริน 2496 หจก. วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพนัธ์ 2563 รวม 7 วัน) (สัปดาหท์ี่ 7) ราคา ต่ าสุด

๔ จ้างซ่อมท าเคร่ืองพมิพผ์ล ยีห่อ้ SAMSUNG รุ่น ML-3471ND 3,852        - เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา ต่ าสุด

๕ จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบบริหารสถานศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2563 32,100      - เฉพาะเจาะจง บจก.วิชั่นเน็ต บจก.วิชั่นเน็ต เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
จ านวน ๑ งาน ราคา ต่ าสุด

๖ จัดซ้ือตามโครงการรับแหวน นดร. รุ่น 44 และพธิีประดับเคร่ืองหมายนักเรียนปกครอง
ประจ าปกีารศึกษา 2562 จ านวน 14 รายการ
 - จ้างผูกผ้าประดับ จ านวน 1 งาน 7,000        - เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์ งามข า นายนพรัตน์ งามข า เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
 - เช่าเต็นท ์จ านวน 4 หลัง 5,200        - เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งเต็นทเ์ช่า ร้านหนึ่งเต็นทเ์ช่า ราคา ต่ าสุด

๗ จ้างเหมาบ ารุงรักษาคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพว่ง (หอ้งปฏบิติัการภาษาอังกฤษ 2) 21,400      - เฉพาะเจาะจง บจก.แนส คอมพ ์เอ็ดดูเคท บจก.แนส คอมพ ์เอ็ดดูเคท เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ส าหรับระยะเวลา 1 ป ี(งวดที่ 4) ราคา ต่ าสุด

๘ จ้างเหมาซ่อมท าเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 เคร่ือง 67,676      - เฉพาะเจาะจง บจก.ว.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ รีโนเวท บจก.ว.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ รีโนเวท เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ค่าปรับ 3,800        - ราคา ต่ าสุด

๙ จ้างเหมาจัดเล้ียงอหารหอพกั นดร. ภาคการศึกษาที่ 2/2562 150,800    - คัดเลือก หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2563 รวม 6 วัน) สัปดาหท์ี่ 8 ราคา ต่ าสุด

๑๐ จ้างดูดส่ิงปฏกิูลในบอ่เกรอะ หอพกั นดร. จ านวน 9,000 ลิตร 13,500      - เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ไวศยวรรณวงศ์ นายสมศักด์ิ ไวศยวรรณวงศ์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน มีนำคม 2563
หน่วยงำน :  กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1,256,108.27  บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

11 จ้างเหมาซ่อมท ารถยนต์ พร้อมเปล่ียนวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 4 คัน
 - ต้ังศูนย์ถ่วงล้อ รถยนต์โฟล์ค (ตู้) หมายเลขทะเบยีน ฮง2222 535           - เฉพาะเจาะจง บริษทัรุ่งเรืองยางยนต์ บริษทัรุ่งเรืองยางยนต์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
 - ซ่อมท ารถยนต์ พร้อมเปล่ียนวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 4 คัน 70,434     ๗๗ เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ซัมมิท บจก.โตโยต้า ซัมมิท ราคา ต่ าสุด

12 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 4 เคร่ือง ประจ าวันที่ 1-29 ก.พ.63 12,100      - เฉพาะเจาะจง บมจ.ดิทโต้ บมจ.ดิทโต้ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

13 จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกั นดร. ภาคการศึกษาที่ 2/2562 150,800    - คัดเลือก หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2563 รวม 6 วัน) สัปดาหท์ี่ 9 ราคา ต่ าสุด

14 จ้างซ่อมท าเคร่ืองพมิพผ์ล ยีห่อ้ SUMSUNG รุ่น ML-5510ND จ านวน 1 เคร่ือง 18,110      - เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม บจก.สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

15 จ้างต่ออายุโปรแกรม MAIL SERVER จ านวน 1 งาน ส าหรับระยะเวลา 1 ปี 82,069      - เฉพาะเจาะจง บจก.นิปปอน ไซซิทส์ บจก.นิปปอน ไซซิทส์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

16 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง ประจ าเดือน ธ.ค. 63 (งวดที่ 1-3) 7,500        - เฉพาะเจาะจง บจก.พนูธนามาร์เก็ตต้ิง บจก.พนูธนามาร์เก็ตต้ิง เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

17 จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารหอพกั นดร. ภาคการศึกษาที่ 2/2562 90,480      - คัดเลือก หจก.วาริน 2496 หจก.วาริน 2496 เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
(ระหว่างวันที่ 18-18 มีนาคม 2563) สัปดาหท์ี่ 10 ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน มีนำคม 2563
หน่วยงำน :  กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1,256,108.27  บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือแม็กเนติคส์ จ านวน 1 ตัว 481          ๕๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ชลอแอร์คอนเซลแอนด์เซอร์วิส บจก.ชลอแอร์คอนเซลแอนด์เซอร์วิส เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอราคา
 ต่ าสุด

"
2 จัดซ้ือกระดานไวทบ์อร์ดแม่เหล็ก พร้อมเม็ดแม่เหล็ก จ านวน ๑ แผ่น 583          15 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส เอส ฟอร์จูน เทรด บจก.เอส เอส ฟอร์จูน เทรด เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ

ราคา ต่ าสุด

3 จัดซ้ืออะแดผเตอร์แปลงไฟ พร้อมสาย USB 2.0 โทรศัพทม์ือถือ iPhone 8 1,380        - เฉพาะเจาะจง บมจ.คอมเซเว่น บมจ.คอมเซเว่น เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
จ านวน 2 รายการ ราคา ต่ าสุด

5 จัดซ้ือถุงผ้าใส่เอกสารแนะแนวประชาสัมพนัธ์ จ านวน 2 รายการ 90,000      - เฉพาะเจาะจง นางสาวมานิดา คงแท่น นางสาวมานิดา คงแท่น เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

6 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส าหรับใช้ในงานโสตทศันูปกรณ์และหอ้งเรียน จ านวน 8 รายการ 25,738     ๘๕ เฉพาะเจาะจง บจก.เอส เอส ฟอร์จูน เทรด บจก.เอส เอส ฟอร์จูน เทรด เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

7 จัดซ้ือตามโครงการ พธิีรับแหวน นดร. รุ่นที่ 44 และพธิีประดับเคร่ืองหมายนักเรียน
ปกครอง ประจ าปกีารศึกษา 2562 จ านวน 14 รายการ
 - จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ จ านวน 12 รายการ 6,981       75 เฉพาะเจาะจง หจก.นานาภณัฑ์ ปากน้ า หจก.นานาภณัฑ์ ปากน้ า

8 จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 1,400        - เฉพาะเจาะจง ร้านศุรวีร์ นิลหนัต์ ร้านศุรวีร์ นิลหนัต์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

9 จัดซ้ือหนังสือประกอบการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 89 รายการ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
 - จัดซ้ือหนังสือประกอบการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 54 รายการ 40,644 ๕๕ เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคา ต่ าสุด
 - จัดซ้ือหนังสือประกอบการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 รายการ 37,450  - เฉพาะเจาะจง บจก.เอ แอนด์ มารีน (ไทย) บจก.เอ แอนด์ มารีน (ไทย)
 - จัดซ้ือหนังสือประกอบการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 15 รายการ 40,105  - เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - จัดซ้ือหนังสือประกอบการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 รายการ 7,443  - เฉพาะเจาะจง บจก.คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ บจก.คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์
 - จัดซ้ือหนังสือประกอบการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 รายการ 6,244  - เฉพาะเจาะจง ร้านไอทเีซิร์ทบุ๊ค ร้านไอทเีซิร์ทบุ๊ค

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน มีนำคม 2563
หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี    ประเภท: ค่ำวสัด ุ   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 418,762.18 บำท

วงเงินงบประมำณ
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ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
12 จัดซ้ือสารดับเพลิง พร้อมตรวจสอบวาล์ว จ านวน 5 รายการ 7,522       ๑๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ทมีเซฟต้ีเซลส์ บจก.ทมีเซฟต้ีเซลส์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ

ราคา ต่ าสุด

๑๓ จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ
 - น้ ามันเบนซิน 95 จ านวน 40.683 ลิตร 1,310       ๔๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ซัสโก้ บมจ.ซัสโก้ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอราคา
 - น้ ามันดีเซล จ านวน 91.985 ลิตร 2,294       ๑๐ เฉพาะเจาะจง " "  ต่ าสุด

๑๔ จัดซ้ือวัสดุ และอุปกรณ์กีฬา จ านวน 20 รายการ 47,630     ๔๐ เฉพาะเจาะจง บจก.กีฬาภณัฑ์ บจก.กีฬาภณัฑ์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๑๕ จัดซ้ือขาเก้าอีแ้บบมีล้อ จ านวน 2 อัน 1,070        - เฉพาะเจาะจง หจก.ปากน้ าเฟอร์นิเจอร์ หจก.ปากน้ าเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๑๖ จัดซ้ือนาฬิกาแขวนผนัง จ านวน 14 เรือน 2,696       ๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสหสิน ร้านสหสิน เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๑๗ จัดซ้ือกล้องเว็ปแคมสตรีมสนธนาผ่านวีดีโอ จ านวน 3 ตัว 4,229       ๙๘ เฉพาะเจาะจง บจก.เคเอสเอส อินเตอร์เทค กรุ๊ป บจก.เคเอสเอส อินเตอร์เทค กรุ๊ป เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

๑๘ จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ท าความสะอาดและปอ้งกันโรค จ านวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
 - จัดซ้ือสต๊ิกเกอร์ 300           - " ร้านปา้ยนี่หว่า ร้านปา้ยนี่หว่า ราคา ต่ าสุด
 - จัดซ้ือเจลล้างมือ Hand Gel Alcohol 80% ขนาด 5,000 มล. จ านวน 10 แกลลอน 17,000      - " ร้านละเอียดลออ ร้านละเอียดลออ "
 - จัดซ้ือน้ ายาฆ่าเชื้อ 1,711        - " บจก.เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่นฯ บจก.เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่นฯ "
 - จัดซ้ือน้ ายาฆ่าเชื้อ และสบู่ก้อนส าหรับล้างมือ 1,979        - " บมจ.บิ๊กซี (สาขาศรีนครินทร์) บมจ.บิ๊กซี (สาขาศรีนครินทร์) "
 - จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ท าความสะอาดและป้องกันโรค จ านวน 5 รายการ 1,655        - " ร้าน Koji @ 10 Bhat ร้าน Koji @ 10 Bhat "
 - จัดซ้ือสบู่ก้อนส าหรับล้างมือ 2,212        - " บมจ.บิ๊กซี (สาขาส าโรง) บมจ.บิ๊กซี (สาขาส าโรง) "
 - จัดซ้ือสต๊ิกเกอร์ 1,200        - " ร้านปา้ยนี่หว่า ร้านปา้ยนี่หว่า "
 - จัดซ้ือหน้ากากอนามัย 45,000      - " ร้านละเอียดลออ ร้านละเอียดลออ "
 - จัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์ 22,500      - " บจก.โบล มาสเตอร์ฯ บจก.โบล มาสเตอร์ฯ "

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน มีนำคม 2563
หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี    ประเภท: ค่ำวสัด ุ   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 418,762.18 บำท

วงเงินงบประมำณ
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ล ำ

ดับ งำนจัดซ้ือ-จัดจ้ำง วิธีซ้ือ-จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 10,486      - เฉพาะเจาะจง หจก.ปากน้ าเฟอร์นิเจอร์ หจก.ปากน้ าเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

2 จัดซ้ือเสาวอลเล่ย์บอลแบบฝังพื้น จ านวน 1 คู่ 13,200      - เฉพาะเจาะจง บจก.กีฬาภณัฑ์ บจก.กีฬาภณัฑ์ เนื่องจากเปน็ผู้ที่เสนอ
ราคา ต่ าสุด

                              สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง (เงินนอกงบประมำณ) ในรอบเดอืน มีนำคม 2563
หน่วยงำน : กรมเจ้ำท่ำ ศูนยฝึ์กพำณชิยน์ำว ี ประเภท: ค่ำครุภัณฑ์   เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 23,686.00 บำท

วงเงินงบประมำณ


