
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 

กรมอู่ทหารเรือ 
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

อจปร.อร. 

๑ จัดซื้อปั๊มน้ ำมันหล่อเริ่มเดิน 
ของเครื่องจักรใหญ่ ร.ล.เทพำ  
จ ำนวน ๒ ชุดเครื่อง 

๒,๓๖๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๔๘,๗๐๑.๓๖ คัดเลือก - ร้ำน วี.เค.คอมเมิร์ช  
  เสนอรำคำ ๒,๓๔๒,๒๘๑.๓๖ บำท 
- บริษัท มหำนครสำกลมำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด 
  เสนอรำคำ ๒,๓๔๗,๔๑๗.๓๖ บำท 
- บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊ำนซ์ จ ำกัด 
  เสนอรำคำ ๒,๓๔๗,๕๘๐.๐๐ บำท 

ร้ำน วี.เค.คอมเมิร์ช 
๒,๓๔๒,๒๘๑.๓๖ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสม 

และเสนอรำคำต่ ำสุด 
 

๒๘/งป.๖๕ 

ศพด.อร. 

๑ จัดซื้อแผ่นเหล็กกล้ำคำร์บอน 

จ ำนวน ๓๖ รำยกำร 

 

 

 

 

 

 

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๙๔,๕๗๓.๔๒ e-bidding - บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๑,๔๕๘,๐๘๙.๐๐ บำท 

- บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๑,๘๔๓,๑๔๗.๙๙ บำท 

- บริษัท เคมบริดจ์ คอลซัลทิ่ง กรุ๊ป จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๑,๖๙๕,๓๓๐.๐๐ บำท 

 

 

บริษัท โรจนไ์พบูลย ์

อีคว๊ิปเม้นท์ จ ำกัด 

๑,๔๕๘,๐๘๙.๐๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 

และรำคำเหมำะสม 

๑๒๒/งป.๖๕ 

๑ มี.ค.๖๕ 



ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

๒ จัดซื้อแผ่นเหล็กไรส้นิม  
จ ำนวน ๑๙ รำยกำร 

๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙๔๘,๙๘๙.๗๘ e-bidding - บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จ ำกัด 
  เสนอรำคำ ๖๗๑,๙๖๐.๐๐ บำท 
- บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน จ ำกัด     
  เสนอรำคำ ๘๔๗,๗๖๑.๐๐ บำท 
- บริษัท ซำยน์เทค อินเตอร์เวลิ์ด จ ำกัด 
  เสนอรำคำ ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
- บริษัท บ-ีเทค พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด 
  เสนอรำคำ ๗๗๘,๕๐๐.๐๐ บำท 

บริษัท โรจนไ์พบูลย์  
อีคว๊ิปเม้นท์ จ ำกัด 
๖๗๑,๙๖๐.๐๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 

และรำคำเหมำะสม 

๑๒๔/งป.๖๕ 
๑ มี.ค.๖๕ 

๓ จัดซื้อแผ่นอะลูมเินียมต่อเรือ  
จ ำนวน ๘ รำยกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๖๓,๐๐๐.๐๐ ๖๖๑,๘๒๕.๕๕ e-bidding - บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จ ำกัด 
  เสนอรำคำ ๔๙๓,๘๐๕.๐๐ บำท 
- ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จ ำกัด 
  เสนอรำคำ ๖๔๑,๙๕๐.๐๐ บำท  
- บริษัท ไวท์ ชำร์ค มำรีน จ ำกัด 
  เสนอรำคำ ๔๙๔,๓๔๐.๐๐ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรณัย์ เทรดดริ้ง 
  เสนอรำคำ ๕๘๖,๕๗๔.๐๐ บำท 
- บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
  เสนอรำคำ ๕๓๖,๓๓๒.๑๕ บำท 

บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด 
๕๓๖,๓๓๒.๑๕ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 

และรำคำเหมำะสม 

๑๑๗/งป.๖๕ 
๗ มี.ค.๖๕ 



                  

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

๔ จัดซื้อแผ่นอะลูมเินียมใช้งำนท่ัวไป 

จ ำนวน ๑๓ รำยกำร 

 

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๔,๖๓๔.๐๗ e-bidding - บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท ์จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๖๐๓,๒๖๖.๐๐ บำท 

- บริษัท บ-ีเทค พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บำท 

- บริษัท ๗๘ วิศวกรรม จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๖๗๑,๔๒๕.๐๐ บำท 

 

บริษัท โรจนไ์พบูลย์  

อีคว๊ิปเม้นท์ จ ำกัด 

๖๐๓,๒๖๖.๐๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 

และรำคำเหมำะสม 

๑๒๓/งป.๖๕ 

๑ มี.ค.๖๕ 

 

๕ จัดซื้อแบตเตอรี่เจลแบบปดิผนึก 

สนับสนุนซ่อมท ำ เรือ ต.๘๑  

และ ต.๘๒ จ ำนวน ๒ รำยกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๔๘,๔๑๖.๓๓ e-bidding - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ ์

แมชชินเนอร์รี ่

  เสนอรำคำ ๓๗๖,๖๔๐.๐๐ บำท 

- บริษัท บวรกิจ แมชชีนทูลส์ จ ำกดั   

  เสนอรำคำ ๖๓๗,๗๒๐.๐๐ บำท 

- บริษัท บำงกอก แมส จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๗๐๕,๐๐๐.๐๐ บำท 

- บริษัท บำงกอก มำรีน เซอร์วิส  

แอนด์ ซัพพลำยจ ำกดั 

  เสนอรำคำ ๕๘๗,๖๔๔.๐๐ บำท 

- บริษัท ไวท์ ชำร์ค มำรีน จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๔๒๑,๑๕๒.๐๐ บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  

เกษมภณัฑ์ แมชชินเนอร์รี ่

๓๗๖,๖๔๐.๐๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 

และรำคำเหมำะสม 

๑๑๕/งป.๖๕ 

๒๒ ก.พ.๖๕ 

 



ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

๖ จัดซื้อลูกตะเพรำ 

จ ำนวน ๘ รำยกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๑,๔๗๐,๑๖๗.๓๗ e-bidding - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อิสริยะเทรดดิง้ 

  เสนอรำคำ ๗๙๙,๙๖๐.๐๐ บำท 

- บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท ์จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๑,๒๑๒,๘๔๕.๐๐ บำท 

- บริษัท เคมบริดจ์ คอนซลัทิ่ง กรุป๊ 

จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๑,๔๔๑,๕๐๔.๐๐ บำท 

- บริษัท ฟังก์ช่ัน มำรีน จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๑,๑๙๕,๑๙๐.๐๐ บำท 

- บริษัท อี เอสซี (ไทยแลนด์) จ ำกดั 

  เสนอรำคำ ๑,๒๓๕,๖๐๑.๑๖ บำท 

 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  

อิสริยะเทรดดิ้ง 

๗๙๙,๙๖๐.๐๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 

และรำคำเหมำะสม 

๑๑๖/งป.๖๕ 

๒๔ ก.พ.๖๕ 

 

๗ จัดซื้อทองเหลืองรูปพรรณ 

จ ำนวน ๓๐ รำยกำร 

 

 

 

 

 

๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๔๗,๐๙๓.๑๔ e-bidding - บริษัท บวรกิจแมชชีนทูลส ์

  เสนอรำคำ ๔๒๒,๗๕๗.๐๐ บำท 

- บริษัท ยู.พี.เอ. เอ็นเทอร์ไพรซ จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๔๙๓,๓๔๐.๐๐ บำท 

บริษัท ยู.พี.เอ. 

เอ็นเทอร์ไพรซ จ ำกัด

๔๙๓,๓๔๐.๐๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 

และรำคำเหมำะสม 

๑๒๑/งป.๖๕ 

๗ มี.ค.๖๕ 

 



ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

๘ จัดซื้อแผ่นเหล็กต่อเรือก ำลังสูง

จ ำนวน ๙ รำยกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๘๕๗,๔๕๑.๙๙ 
 

e-bidding - บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท ์จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๘๔๐,๖๙๙.๐๐ บำท 

- บริษัท ยู.พี.เอ เอ็นเทอร์ไพรซ จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๗๘๙,๓๖๐.๐๐ บำท 

- บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๗๙๔,๙๘๘.๐๐ บำท 

บริษัท โรจนไ์พบูลย์  

อีคว๊ิปเม้นท์ จ ำกัด 

๘๔๐,๖๙๙.๐๐ บำท 

 

คุณสมบัติครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 

และรำคำเหมำะสม 

๑๒๐/งป.๖๕ 

๒๒ ก.พ.๖๕ 

 

๙ กำรจัดซื้อสลักเหล็ก สลักเหล็กไร้สนิม 

และสลักทองเหลือง  

จ ำนวน ๑๒๑ รำยกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๘๒,๐๐๐.๐๐ 
 

๖๗๐,๙๑๖.๗๕ 
 

e-bidding - บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๖๖๐,๑๙๐.๐๐ บำท 

บริษัท โรจนไ์พบูลย ์

 อีคว๊ิปเม้นท์ จ ำกัด 

๖๖๐,๑๙๐.๐๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 

และรำคำเหมำะสม 

๑๑๙/งป.๖๕ 

๒๒ ก.พ.๖๕ 

 



ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

๑๐ กำรจัดซื้อเครื่องอัดลม Oil-Flooded 

Screw Air Compressor พร้อมติดตั้ง  

จ ำนวน ๑ เครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑,๘๗๒,๕๐๐.๐๐ ๑,๘๗๒,๕๐๐.๐๐ e-bidding - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์  

แมชชีนเนอร์รี ่

  เสนอรำคำ ๑,๖๘๙,๕๓๐.๐๐ บำท 

- บริษัท ไอทีพี เพำเวอร์ จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๑,๘๓๓,๙๘๐.๐๐ บำท 

- บริษัท เอเอสซีจี อินเวนช่ัน (๑๙๙๑) 

จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๑,๖๒๑,๐๕๐.๐๐ บำท 

- บริษัท เอเอสซีจี อินเตอรโ์ปร (เอเชีย) 

จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๑,๘๔๖,๘๒๐.๐๐ บำท 

- บริษัท พีเอ็นพี เทคโนโลยี เกรท 

จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๑,๖๒๙,๐๗๕.๐๐ บำท 

บริษัท พีเอ็นพี เทคโนโลยี 

เกรท จ ำกัด 

๑,๖๒๙,๐๗๕.๐๐ บำท 
 

คุณสมบัติครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 

และรำคำเหมำะสม 

๑๐๘/งป.๖๕ 

๑๔ ก.พ.๖๕ 
 



                           ตรวจถูกต้อง                                                                                  

(ลงชื่อ) น.อ.พัฒนำ  แสงอรุณ 

                              (พัฒนำ  แสงอรุณ) 

                      รอง ผอ.กจก.อร. 

                                                                                                  เม.ย.๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

๑๑ กำรจัดซื้อเครื่องทดสอบแรงดึง 

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 600 kN  

และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมตดิตั้ง

จ ำนวน ๑ เครื่อง 

๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๕๖๕,๙๖๖.๖๖ e-bidding - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์  

แมชชีนเนอร์รี ่

  เสนอรำคำ ๙,๔๗๘,๙๓๗.๔๐ บำท 

- บริษัท พงศกร อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 

  เสนอรำคำ ๙,๕๔๔,๔๐๐.๐๐ บำท 

 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เกษมภณัฑ์ แมชชีนเนอร์รี ่

๙,๔๗๘,๙๓๗.๔๐ บำท 
 

คุณสมบัติครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 

และรำคำเหมำะสม 

๑๒๖/งป.๖๕ 

๑๔ ก.พ.๖๕ 
 


