
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน เมษายน 

กรมอู่ทหารเรือ 

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซื้อหรือจ้ำง 

เหตผุลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร 

ซื้อหรือจ้ำง 
๑ แผ่นเหล็กกล้ำคำร์บอน 

จ ำนวน ๒๙ รำยกำร 

๒,๑๖๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๑๑,๖๓๒.๑๐ e-bidding - ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ทรัพยร์ุ่งเรืองพำนิช  
เสนอรำคำ ๑,๕๐๖,๑๑๐.๖๐ บำท 
- บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเมน้ท์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๖๖๕,๓๔๘ บำท 
- บริษัท เมทลัลคิ สตลี เซ็นเตอร์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๓๑๑,๒๗๑.๐๙ บำท 
- บริษัท บ้ำนโป่งเมทัล จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๙๑๐,๐๐๐ บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรัพย์รุ่งเรือง
พำนิช เป็นเงิน ๑,๕๐๖,๑๑๐.๖๐ 
บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน
เสนอถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม 

๑๖/งป.๒๕๖๓ 
ลง ๓ เม.ย.๖๓ 

๒ เรือยำงท้องแข็งกรำบขวำ
พร้อมเครื่อง ร.ล.สมิิลัน 
จ ำนวน ๑ ล ำ 

๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๙๗๗,๕๐๐.๐๐ e-bidding - บริษัท ฟังก์ช่ัน มำรีน จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๖,๗๖๗,๗๕๐.๐๐ บำท 
- บริษัท เอ.แอนด์ มำรีน(ไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๕,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท 

บริษัท ฟังก์ช่ัน มำรีน จ ำกัด  
เป็นเงิน ๖,๗๖๗,๗๕๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน
เสนอถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม 

๑๐๘/งป.๒๕๖๓ 
ลง ๓๐ เม.ย.๖๓ 

๓ แป็กกิ้ง จ ำนวน ๑๖ รำยกำร  ๙๐๖,๐๐๐.๐๐ ๙๐๒,๘๙๘.๑๐ e-bidding - บริษัท เอเอสซีจี อินเวนช่ัน  
  (1991) จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๗๙๔,๕๑๘.๘๗ บำท 

บริษัท เอเอสซีจี อินเวนชั่น  
(1991) จ ำกัด 
เป็นเงิน ๗๙๔,๕๑๘.๘๗ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน
เสนอถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม 

๒๗/งป.๒๕๖๓ 
ลง ๒ เม.ย.๖๓ 

๔ เครื่องเช่ือม จ ำนวน ๕ รำยกำร ๕๑๙,๘๐๐.๐๐ ๕๑๔,๕๖๓.๐๐ e-bidding - บริษัท อำร์.พี.เอส.ซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๒๕๗,๒๒๘ บำท 
- บริษัท เคทีพี น ำโชค จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๔๘๒,๔๙๙ บำท 

บริษัท อำร์.พี.เอส.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน ๒๕๗,๒๒๘ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน
เสนอถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม 

๗๑/งป.๒๕๖๓ 
ลง ๙ เม.ย.๖๓ 

 

แบบ สขร.๑ 



- ๒ - 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซื้อหรือจ้ำง 

เหตผุลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร 

ซื้อหรือจ้ำง 
๕ เครื่องกลึงขนำดไม่น้อยกว่ำ  

๖ เมตร จ ำนวน ๑ ชุดเครื่อง 
๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๓๑๓,๐๐๐.๐๐ e-bidding - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์แมชชิน    

  เนอร์รี่  
เสนอรำคำ ๖,๐๗๙,๗๔๐ บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์แมชชิน
เนอร์รี่  
เป็นเงิน ๖,๐๗๙,๗๔๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน
เสนอถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม 

๗๙/งป.๒๕๖๓ 
ลง ๑ เม.ย.๖๓ 

๖ สูบถ่ำยสูบถ่ำยน้ ำมัน
เช้ือเพลิง- น้ ำมันหลอ่ลื่นและ
ระบบควบคุม พร้อมติดตั้ง 

ร.ล.ค ำรณสินธุ จ ำนวน ๓ 
ชุดเครื่อง               

๑,๐๐๐,๐๒๐.๐๐ ๙๙๙,๓๘๐.๐๐ e-bidding - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์แมชชิน  
  เนอร์รี ่
เสนอรำคำ ๘๙๒,๓๘๐ บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์แมชชิน
เนอร์รี ่
เป็นเงิน ๘๙๒,๓๘๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน
เสนอถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม 

๘๐/งป.๒๕๖๓ 
ลง ๑ เม.ย.๖๓ 

๗ เครื่ องกลึ งโลหะอัตโนมั ติ
พร้อมอ ุปกรณ ์มำตรฐำน
ครบชุด จ ำนวน ๑ เครื่อง 

๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๒๕๑,๑๑๐.๐๐ e-bidding - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์แมชชิน 
  เนอร์รี ่
เสนอรำคำ ๓,๙๔๘,๓๐๐ บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์แมชชิน
เนอร์รี ่
เป็นเงิน ๓,๙๔๘,๓๐๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน
เสนอถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม 

๘๑/งป.๒๕๖๓ 
ลง ๑ เม.ย.๖๓ 

๘ อะลูมิเนยีมรูปพรรณ 
จ ำนวน ๑๗ รำยกำร 

๕๘๖,๐๐๐.๐๐ ๕๘๔,๓๕๓.๗๕ e-bidding - บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ำกัด  
เสนอรำคำ ๔๙๖,๕๐๖.๗๕ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพำนิช 
เสนอรำคำ ๔๔๗,๕๔๓.๕๕ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เฟิรส์คลำส เซล 
  เลอร์ 52 มำร์เก็ตติ้ง 
เสนอรำคำ ๔๓๒,๔๐๐  บำท 

บริษัท โรจนไ์พบลูย์อคีวิ๊ปเม้นท์ จ ำกัด 
เป็นเงิน ๔๙๖,๕๐๖.๗๕ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน
เสนอถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม 

๙๕/งป.๒๕๖๓ 

ลง ๒๒ เม.ย.๖๓ 

๙ เครื่องอบสุญญำกำศ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
จ ำนวน ๑ เครื่อง 

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๕๖,๔๖๒.๖๘ e-bidding - บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  
  เซอร์วิส จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๒,๐๙๐,๐๐๐ บำท 
- ร้ำน วี.เค.คอมเมิร์ซ 
เสนอรำคำ ๒,๒๙๑,๐๖๗.๙๕ บำท 

บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกดั 
เป็นเงิน ๒,๐๙๐,๐๐๐ บำท 
 

คุณสมบัติครบถ้วน
เสนอถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม 

๗๐/งป.๒๕๖๓ 

ลง ๒๑ เม.ย.๖๓ 

 



- ๓ - 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซื้อหรือจ้ำง 

เหตผุลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร 

ซื้อหรือจ้ำง 
๑๐ เครื่องพับโลหะแผ่นระบบ 

ไฮดรอลิก จ ำนวน ๑ เครื่อง 
๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๘๖๒,๘๑๐.๐๐ e-bidding - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์แมชชิน 

  เนอร์รี ่  
เสนอรำคำ ๗,๘๙๘,๗๒๙.๓๐ บำท 
- บริษัท โซเพ็ค จ ำกัด  
เสนอรำคำ ๗,๒๗๖,๐๐๐ บำท 
- บริษัท อำร์.พี.เอส.ซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๖,๓๑๓,๐๐๐  บำท 
- บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ำกดั 
เสนอรำคำ ๘,๘๖๒,๘๑๐  บำท 
- บริษัท เคชี อินเตอร์เนชั่นแนล  
  เทรดดิ้ง 
เสนอรำคำ ๖,๔๙๑,๔๓๓.๒๐  บำท 

บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ำกัด 
เป็นเงิน ๘,๘๖๒,๘๑๐  บำท 
 

คุณสมบัติครบถ้วน
เสนอถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม 

๑๐๒/งป.๒๕๖๓ 

ลง ๑๔ เม.ย.๖๓ 

๑๑ ท่อและข้อต่อข้องอ CuNi 
จ ำนวน ๕๗ รำยกำร 

๑,๙๔๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๔๑,๙๔๓.๐๐ e-bidding - บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๔๙๘,๐๐๐ บำท 
- บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนยี แอนด์ 
  เทคโนโลยี จ ำกดั  
เสนอรำคำ ๑,๕๒๘,๔๔๑.๕๐ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์แมชชิน 
  เนอร์รี ่  
เสนอรำคำ ๑,๕๒๙,๓๒๙.๖๐ บำท 
- บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเมน้ท์ จ ำกัด  
เสนอรำคำ ๑,๖๒๗,๔๐๐  บำท 

บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน จ ำกัด 
เป็นเงิน ๑,๔๙๘,๐๐๐ บำท 
 

คุณสมบัติครบถ้วน
เสนอถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม 

๑๐๕/งป.๒๕๖๓ 

ลง ๒๒ เม.ย.๖๓ 

 



- ๔ - 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง (บำท) 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซื้อหรือจ้ำง 

เหตผุลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร 

ซื้อหรือจ้ำง 
๑๒ แผ่นเหล็กไร้สนิม 

จ ำนวน ๑๙ รำยกำร 
๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๔๑,๐๔๓.๐๑ e-bidding - บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเมน้ท์ จ ำกัด  

เสนอรำคำ ๑,๗๙๓,๒๗๗.๒๐  บำท 
- บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๗๖๘,๓๓๕ บำท 
- บริษัท บำงกอก มำรีน เซอร์วิส  
  แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๖๑๐,๙๙๕.๘๙ บำท 
- ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ทรัพยร์ุ่งเรืองพำนิช  
เสนอรำคำ ๑,๖๙๘,๔๕๓.๘๐ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เฟิร์สคลำส  
  เซลเลอร์52 มำร์เกต็ติ้ง  
เสนอรำคำ ๑,๖๑๓,๕๐๐ บำท 
-ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนวันต์ สตีลเวริ์ค  
เสนอรำคำ ๑,๘,๐๓,๘๔๐.๒๔ บำท  
- บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๙๘๕,๙๒๐ บำท 

บริษัท โรจนไ์พบลูย์อคีวิ๊ปเม้นท์ จ ำกัด 
เป็นเงิน ๑,๗๙๓,๒๗๗.๒๐ บำท 
 

คุณสมบัติครบถ้วน
เสนอถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม 

๙๔/งป.๒๕๖๓ 

ลง ๒๒ เม.ย.๖๓ 

๑๓ เครื่องม้วนโลหะ 
จ ำนวน ๑ ชุดเครื่อง 

๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๖๑๑,๗๐๐.๐๐ e-bidding - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์แมชชิน 

  เนอร์รี ่
เสนอรำคำ ๔,๕๖๘,๙๐๐ บำท 
- บริษัท โซเพ็ค จ ำกัด 

เสนอรำคำ ๔,๔๔๐,๕๐๐ บำท 
- บริษัท อำร์.พี.เอส.ซัพพลำย จ ำกัด 

เสนอรำคำ ๔,๒๙๓,๔๘๒ บำท 

บริษัท อำร์.พี.เอส.ซัพพลำย จ ำกัด 

เป็นเงิน ๔,๒๙๓,๔๘๒ บำท 
คุณสมบัติครบถ้วน
เสนอถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม 

๘๒/งป.๒๕๖๓ 

ลง ๙ เม.ย.๖๓ 

 
 



- ๕ - 

 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซื้อหรือจ้ำง 

เหตผุลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร 

ซื้อหรือจ้ำง 
๑๔ รถกระเช้ำควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 

๑๓ เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
จ ำนวน ๑ ชุดเครื่อง 

๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๘๙,๐๘๑.๓๘ e-bidding - บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ำกดั  
เสนอรำคำ ๓,๑๙๙,๙๔๒  บำท 
- บริษัท สยำม เจพี อนิเตอร์เทรด จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๒,๕๔๔,๔๖๐ บำท 
- บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยำม)  
  จ ำกัด (มหำชน) 
เสนอรำคำ ๒,๐๓๓,๐๐๐ บำท 
- บริษัท เอเชียโค แมททีเรียล แฮนด์ 
  ลิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั  
เสนอรำคำ ๒,๒๔๗,๐๐๐ บำท 

บริษัท ยูไนเตด็มอเตอร์เวิกส์ (สยำม) 
จ ำกัด (มหำชน) 
เป็นเงิน ๒,๐๓๓,๐๐๐ บำท 
 

คุณสมบัติครบถ้วน
เสนอถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม 

๙๗/งป.๒๕๖๓ 

ลง ๑๓ เม.ย.๖๓ 

๑๕ เรือยำงขนำด ๑๐ คน 
จ ำนวน ๒ ล ำ 

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๓๙,๒๕๐.๑๐ e-bidding - บริษัท ฟังก์ช่ัน มำรีน จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๓๙๐,๕๕๐ บำท 
- บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๔๑๗,๓๐๐ บำท 
- บริษัท บุญคณำวลัยำ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๕๖๑,๗๕๐ บำท 
- บริษัท เอ. แอนด์ มำรีน (ไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๕๙๕,๐๐๐ บำท 
- บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์   
  เซอร์วิส จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๖๔๒,๐๐๐ บำท 

บริษัท ฟังก์ช่ัน มำรีน จ ำกัด 
เป็นเงิน ๓๙๐,๕๕๐ บำท 
 

คุณสมบัติครบถ้วน
เสนอถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม 

๘๘/งป.๒๕๖๓ 

ลง ๑๓ เม.ย.๖๓ 

 

 


