
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๔ 

ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

๑. เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 
จ านวน ๑๐ ล า 
(ปอ.๐๐๒/๖๔) 

๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙๔๘,๖๘๐.๐๐ e-bidding ๑.บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จ ากดั  
    เสนอราคา ๙๔๙,๖๒๕.๐๐ บาท 
 

บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จ ากัด 
เป็นเงิน ๙๔๙,๖๒๕.๐๐ บาท 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

๓๘/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒๒ ม.ค.๖๔ 

 

๒. เรือเจ็ทสกี  
จ านวน ๑ ล า 
(ปอ.๐๐๓/๖๔) 

๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๔๙,๙๕๙.๐๐ e-bidding ๑.บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๖๓๙,๘๖๐.๐๐ บาท 
๒.บริษัท ฟังก์ช่ัน มารีน จ ากัด 
    เสนอราคา ๖๔๙,๔๙๐.๐๐ บาท 

บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จ ากัด 
เป็นเงิน ๖๓๙,๘๖๐.๐๐ บาท 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

๓๗/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒๒ ม.ค.๖๔ 

  

๓. เครื่องทดสอบความสั่นสะเทือน
พร้อมคอมพิวเตอร์จัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล  
จ านวน ๑ ชุดเครื่อง 
(ปอ.๐๐๗/๖๔) 
 

๕๓๙,๕๐๐.๐๐ ๕๑๘,๐๑๖.๘๕ e-bidding ๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชีนเนอร์รี่  
    เสนอราคา ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๔๕๔,๗๕๐.๐๐ บาท 
๓.บริษัท แอดวานซ์ ไซแอม เทค จ ากัด 
    เสนอราคา ๕๐๒,๙๐๐.๐๐ บาท 
๔.บริษัท ซีเทค อินเตอร์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท 
๕.บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์    
ซัพพลาย จ ากัด 
    เสนอราคา ๔๕๙,๐๓๐.๐๐ บาท 
๖.บริษัท เคซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทรดดิ้ง 
จ ากัด 
    เสนอราคา ๔๙๑,๑๓๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภณัฑ์     
แมชชีนเนอร์รี ่
เป็นเงิน ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

๔๒/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๑๓ ม.ค.๖๔ 

 

 

แบบ สขร.๑ 



 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

๔. เครื่องพ่นพอกโลหะแบบ
ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์  
จ านวน ๑ เครื่อง 
(ปอ.๐๒๑/๖๔) 

๑,๙๗๙,๕๐๐,๐๐ ๑,๙๒๖,๘๙๑.๖๖ e-bidding ๑.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๔๘๙,๔๔๐.๐๐ บาท 
๒.บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๖๓๗,๑๐๐.๐๐ บาท 
๓.บริษัท ซี เอ็น ซี เซอรเ์ฟซ เทคโนโลยสี์ 
จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๓๑๘,๗๗๕.๐๐ บาท 
๔.บริษัท เอชเอ็มพี แอโร่ จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๕๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท 
๕.บริษัท เคทีพี น าโชค จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๙๐๒,๔๙๙.๐๐ บาท 

บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เฟซ 
เทคโนโลยีส์ จ ากดั 
เป็นเงิน ๑,๓๑๘,๗๗๕.๐๐ บาท 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอ
ถูกต้อง และ

ราคา
เหมาะสม 

๔๔/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒๖ ม.ค.๖๔ 

 

๕. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอลมูิเนียม
และเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 
๕๐๐ แอมป ์
จ านวน ๕ เครื่อง 
(ปอ.๐๑๓/๖๔) 

๑,๖๔๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๒๙,๔๕๙.๙๙ e-bidding ๑.บริษัท ยูนิ อาร์ค จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

บริษัท ยูนิ อาร์ค จ ากัด 
เป็นเงิน ๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอ
ถูกต้อง และ

ราคา
เหมาะสม 

๔๑/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒๑ ม.ค.๖๔ 

 

๖. เครื่องเจาะและตัดช้ินงาน
โลหะ พร้อมอุปกรณ ์
จ านวน ๑ เครื่อง 
(ปอ.๐๑๒/๖๔) 

๑,๐๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑,๐๐๘,๖๕๓.๐๐ e-bidding ๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
    เสนอราคา ๗๙๘,๒๒๐.๐๐ บาท 
๒.บริษัท โซเพ็ค จ ากัด 
    เสนอราคา ๙๓๐,๙๐๐.๐๐ บาท 
๓.บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จ ากัด 
    เสนอราคา ๘๙๓,๔๕๐.๐๐ บาท 
๔.บริษัท ออล อารม์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๘๘๘,๐๐๗.๐๐ บาท 
๕.บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ากดั 
    เสนอราคา ๖๙๕,๙๒๘.๐๐ บาท 

บริษัท อีเอสซี(ไทยแลนด์) 
จ ากัด  
เป็นเงิน ๖๙๕,๙๒๘.๐๐ บาท 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอ
ถูกต้อง และ

ราคา
เหมาะสม 

๔๕/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒ ม.ค.๖๔ 

 



 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๗. 
 

ฉนวนใยแก้วกันความร้อนและ
อุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน ๑๘ รายการ 
(ปอ.๐๓๗/๖๔) 

 

๒,๐๘๕,๐๐๐,๐๐ 

 

๒,๐๘๔,๘๔๖.๔๘ 

 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนัทอีควิ๊ปเมน้ท์     
    เสนอราคา ๑,๘๗๕,๓๑๕.๑๗ บาท 
๒.บริษัท โกลบอล ริช เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด์  
เทคโนโลยี่ จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๖๒๓,๔๕๗.๕๐ บาท 

 

บริษัท โกลบอล ริช เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์  เทคโนโลยี่ จ ากัด 
เป็นเงิน ๑,๖๒๓,๔๕๗.๕๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๔๙/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๓ ก.พ.๖๔ 

 

 

๘. 
 
เครื่องทดสอบการจ่าย
กระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
กว่า ๑,๒๐๐ kW พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน ๑ เครื่อง 
(ปอ.๐๐๕/๖๔) 

 

๖,๒๗๔,๕๐๐.๐๐ 

 

๖,๒๖๖,๒๗๖.๖๖ 

 

e-bidding 
 
๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
    เสนอราคา ๕,๒๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๓,๕๑๘,๘๐๒.๐๐ บาท 
๓.บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๕,๕๒๑,๐๓๙.๕๐ บาท 
๔.บริษัท ซ.พัฒนา ซิสเท็ม จ ากัด 
    เสนอราคา ๖,๒๑๒,๕๒๗.๐๐ บาท 
๕.บริษัท ไทย เอ็นจเินียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด 
    เสนอราคา ๔,๑๙๑,๑๙๐.๐๐ บาท 

 
บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากัด 
เป็นเงิน ๓,๕๑๘,๘๐๒.๐๐ บาท 

 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 
๕๙/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒ ก.พ.๖๔ 

 

 

๙. 
 
ทรายพ่นท าความสะอาดเรือ 
จ านวน ๕ รายการ 
(ปอ.๐๐๖/๖๔) 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๑,๙๙๓,๔๑๐.๐๐ 

 

e-bidding 
 
๑.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๗๓๒,๖๕๑.๐๐ บาท 
๒.ห้างหุ้นจ ากดั ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 
    เสนอราคา ๑,๖๘๓,๓๒๔.๐๐ บาท 
 

 
ห้างหุ้นจ ากัด ทรัพย์รุ่งเรือง
พานิช 
เป็นเงิน ๑,๖๘๓,๓๒๔.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๕๖/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒๘ ม.ค.๖๔ 

 

 

 

 



 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๑๐. 
 
เครื่องปรับอากาศแบบ
เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๒๐๐,๐๐๐ บีทียู พร้อม 
ท่อส่งลม 
จ านวน ๔ เครื่อง 
(ปอ.๐๑๕/๖๔) 

 

๑,๙๙๘,๘๐๐.๐๐ 

 

๑,๙๙๓,๐๕๓.๓๐ 

 

e-bidding 
 
๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
    เสนอราคา ๑,๘๔๘,๙๖๐.๐๐ บาท 
๒.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๙๙๘,๗๖๐.๐๐ บาท 
๓.บริษัท แอร์คอน เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๘๘๗,๖๒๕.๕๐ บาท 
 

 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภณัฑ ์
แมชชินเนอร์รี ่
เป็นเงิน ๑,๘๔๘,๙๖๐.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 
๕๕/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒ ก.พ.๖๔ 

 

 

๑๑. 
 
เครื่องกดอัดขึ้นรูปช้ินงาน
โลหะ พร้อมอุปกรณ ์
จ านวน ๑ เครื่อง 
(ปอ.๐๑๗/๖๔) 

 

๒,๑๙๓,๕๐๐.๐๐ 

 

๒,๑๙๐,๘๒๕.๐๐ 

 

e-bidding 
 
๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
    เสนอราคา ๑,๘๙๙,๙๙๙.๐๐ บาท 
๒.บริษัท โซเพ็ค จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๗๙๗,๖๐๐.๐๐ บาท 
๓.บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จ ากัด 
    เสนอราคา ๒,๑๒๙,๓๐๐.๐๐ บาท 
๔.บริษัท ออล อารม์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๕๕๕,๐๐๗.๐๐ บาท 
๕.บริษัท พีเอ็นพี เทคโนโลยี เกรท จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๘๙๖,๕๗๕.๐๐ บาท 
๖.บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๗๐๑,๓๐๐.๐๐ บาท 
 

 
บริษัท ออล อาร์ม จ ากัด 
เป็นเงิน ๑,๕๕๕,๐๐๗.๐๐ บาท 

 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 
๖๑/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๕ ก.พ.๖๔ 

 

 

 

 

 



 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๑๒. 
 
ลูกตะเพรา 
จ านวน ๘ รายการ 
(ปอ.๐๑๙/๖๔) 

 

๒,๔๓๕,๐๐๐.๐๐ 

 

๒,๔๓๔,๙๙๙.๐๐ 

 

e-bidding 
 
๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิสริยะเทรดดิ้ง 
    เสนอราคา ๑,๕๗๑,๕๖๐.๐๐ บาท 
๒.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๒,๔๐๐,๐๑๐.๐๐ บาท 
๓.บริษัท ไทยโคลอน จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๓๑๒,๑๖๒.๔๐ บาท 
๔.บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลทิ่ง กรุ๊ป จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๗๔๙,๙๘๕.๐๐ บาท 
๕.บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์  
ซัพพลาย จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๘๘๓,๙๗๗.๐๖ บาท 
๖.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรณัย์ เทรดดิ้ง 
    เสนอราคา ๑,๘๑๗,๔๓๗.๘๐ บาท 
๗.บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๓๓๗,๙๒๘.๐๐ บาท 
 

 
บริษัท อีเอสซี(ไทยแลนด์) จ ากัด 
เป็นเงิน ๑,๓๓๗,๙๒๘.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 
๕๔/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒ ก.พ.๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๑๓. 
 
เครื่องตัดแผ่นเหล็กขนาด
ความหนาไม่น้อยกว่า ๘
มิลลเิมตร 
จ านวน ๑ เครื่อง 
(ปอ.๐๒๒/๖๔) 
 

 

๑,๐๑๖,๕๐๐.๐๐ 

 

๑,๐๑๐,๐๘๐.๐๐ 

 

e-bidding 
 
๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
    เสนอราคา ๗๙๐,๑๙๕.๐๐ บาท 
๒.บริษัท โซเพ็ค จ ากัด 
    เสนอราคา ๖๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท 
๓.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๙๒๕,๕๕๐.๐๐ บาท 
๔.บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จ ากัด 
    เสนอราคา ๘๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
๕.บริษัท ออล อารม์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๗๗๗,๐๐๗.๐๐ บาท 
๖.บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์  
ซัพพลาย จ ากัด 
    เสนอราคา ๘๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
๗.บริษัท เคทีพี น าโชค จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๐๐๒,๔๙๙.๐๐ บาท 
๘.บริษัท พีเอ็นพี เทคโนโลยี เกรท จ ากัด 
    เสนอราคา ๗๑๐,๔๘๐.๐๐ บาท 
๙.บริษัท อเีอสซี (ไทยแลนด์) จ ากดั 
    เสนอราคา ๙๐๘,๔๓๐ .๐๐ บาท 
 

 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภณัฑ ์
แมชชินเนอร์รี ่
เป็นเงิน ๗๙๐,๑๙๕.๐๐ บาท 

 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 
๖๐/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒ ก.พ.๖๔ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๑๔. 
 
เครื่องตัดแผ่นเหล็กขนาด
ความหนาไม่น้อยกว่า ๖
มิลลเิมตร 
จ านวน ๑ เครื่อง 
(ปอ.๐๒๓/๖๔) 
 

 

๑,๒๐๙,๑๐๐.๐๐ 

 

๑,๑๙๘,๔๐๐.๐๐ 

 

e-bidding 
 
๑.บริษัท โซเพ็ค จ ากัด 
    เสนอราคา ๙๕๒,๓๐๐.๐๐ บาท 
๒.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๐๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓.บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๐๒๙,๓๔๐.๐๐ บาท 
๔.บริษัท ออล อารม์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๘๕๙,๐๐๗.๐๐ บาท 
 

 
บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย 
จ ากัด 
เป็นเงิน ๑,๐๒๙,๓๔๐.๐๐ บาท 

 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 
๕๘/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๔ ก.พ.๖๔ 

 

 

๑๕. 
 
เครื่องตัดโลหะแบบไฟเบอร์
เลเซอร์  
จ านวน ๑ เครื่อง 
(ปอ.๐๒๘/๖๔) 

 

๒,๖๗๕,๐๐๐.๐๐ 

 

๒,๖๔๖,๔๖๖ 

 

e-bidding 
 
๑.บริษัท โซเพ็ค จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๘๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท 
๒.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๒,๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓.บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
๔.บริษัท ออล อารม์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๙๕๘,๐๐๗.๐๐ บาท 
๕.บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ากดั 
    เสนอราคา ๒,๐๓๑,๙๓๐.๐๐ บาท 
๖.บริษัท มารีน เซอร์วสิ จ ากัด 
    เสนอราคา ๒,๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

 
บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย 
จ ากัด 
เป็นเงิน ๑,๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 
๕๗/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๔ ก.พ.๖๔ 

 

 

 

 



 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

๑๖. เครื่องวัดความเร็วรอบ 
จ านวน ๔๒ เครื่อง 
(ปอ.๐๑๔/๖๔) 
 

๑,๐๘๓,๖๐๐.๐๐ ๑,๐๖๙,๕๗๒.๐๐ e-bidding ๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
    เสนอราคา ๖๒๔,๖๖๖.๐๐ บาท 
๒.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๗๙๕,๔๓๘.๐๐ บาท 
๓.บริษัท แอดวานซ์ ไซแอม เทค จ ากัด 
    เสนอราคา ๗๕๒,๗๔๕.๐๐ บาท 
๔.บริษัท บวรกิจแมชชินทูลส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๗๘๖,๔๕๐.๐๐ บาท 
๕.บริษัท ซีเทค อินเตอร์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๗๙๗,๑๕๐.๐๐ บาท 
๖.บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จ ากดั 
    เสนอราคา ๗๐๗,๘๐๕.๐๐ บาท 
๗.บริษัท เคซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทรดดิ้ง 
จ ากัด 
    เสนอราคา ๗๙ ๖,๓๒๐.๐๐ บาท 
๘.บริษัท เอ็มวาย๑๑ ทูลส์ แอนด ์เซอร์วิส 
จ ากัด 
    เสนอราคา ๙๑๔,๔๗๒.๐๐ บาท 
๙.บริษัท วีพีดี อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
    เสนอราคา ๗๖๓,๙๘๐.๐๐ บาท 
๑๐.บริษัท เค ดับเบิล้ยู เอส เอ็นจเินียริ่ง 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
    เสนอราคา ๘๑๘,๕๘๒.๑๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภณัฑ์ 
แมชชินเนอร์รี ่
เป็นเงิน ๖๒๔,๖๖๖.๐๐ บาท 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

๖๓/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒ ก.พ.๖๔ 

 

 

                              


