
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 

กรมอู่ทหารเรือ 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

๑ จัดซื้ออะไหล่ซ่อมท ำระบบควบคุม
เครื่องจักรใหญ่ ขวำ–ซ้ำย ร.ล.ตำกใบ 
จ ำนวน ๑๓ รำยกำร 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๔๙๘,๘๒๑.๒๙ คัดเลือก 
 

- บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๒,๔๙๕,๙๙๙.๗๐ บำท 
- บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊ำนซ์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๒,๔๙๘,๖๖๕.๐๗ บำท 
- บริษัท เอื้ออักษร เซ็นจูรี่ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๒,๔๙๘,๑๒๙ บำท   

- บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง 
จ ำกัด 
เป็นเงิน ๒,๔๙๕,๙๙๙.๗๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสม 
และเสนอรำคำต่ ำสุด 
 

สัญญำเลขท่ี  
๑๕/งป.๒๕๖๓ 

๒ จัดซื้อแบริ่งรองรับเพลำใบจักร  
ขวำ – ซ้ำย ร.ล.มันนอก 
จ ำนวน ๒ รำยกำร 
 

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๒๙๙,๙๔๓ คัดเลือก 
 
 

- บริษัท วชิรธร จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๒๙๘,๑๔๕.๔๐ บำท 
- บริษัท อัชวิน อีควิปเมนท์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๒๙๙,๔๐๘ บำท 
- บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊ำนซ์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๒๙๙,๔๐๘ บำท 

- บริษัท วชิรธร จ ำกัด 
เป็นเงิน ๑,๒๙๘,๑๔๕.๔๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสม 
และเสนอรำคำต่ ำสุด 
 

สัญญำเลขท่ี  
๔/งป.๒๕๖๓ 

๓ จัดซื้ออะไหล่ซ่อมท ำระบบควบคุม
เครื่องยนต์ขับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
หมำยเลข ๑ และ หมำยเลข ๒  
ร.ล.ภูเก็ต จ ำนวน ๑๐ รำยกำร 
 

๙๗๓,๐๐๐ ๙๗๒,๗๙๖.๙๒ คัดเลือก 
 

- บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๙๗๐,๐๐๒.๐๘ บำท 
- บริษัท อัชวิน อีควิปเมนท์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๙๗๒,๐๖๒.๙๐ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรณัย์ เทรดดิง้ 
เสนอรำคำ ๙๗๑,๕๖๒.๑๔ บำท   

- บริษัท ดับบลิวพีเอ็นเทรดดิ้ง 
จ ำกัด 
เป็นเงิน ๙๗๐,๐๐๒.๐๘ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสม 
และเสนอรำคำต่ ำสุด 
 

สัญญำเลขท่ี  
๑๘/งป.๒๕๖๓ 

๔ จัดซื้ออะไหล่ซ่อมท ำเกียร์ ขวำ–ซ้ำย 
ตรำอักษร REINTJES รุ่น WAF 
343 L ขั้น MAJOR OVERHAUL 
ร.ล.มันกลำง จ ำนวน ๓๙ รำยกำร 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๙๙๙,๕๐๐ เฉพำะเจำะจง 
 

- บริษัท อัลต้ำ พลัส (เอเชีย) จ ำกดั 
เสนอรำคำ ๓,๙๙๙,๐๐๐ บำท 
 

- บริษัท อัลต้ำ พลัส (เอเชีย) 
จ ำกัด 
เป็นเงิน ๓,๙๙๙,๐๐๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสมและ 
เสนอรำคำต่ ำกว่ำ
รำคำกลำง 
 

สัญญำเลขท่ี  
๖/งป.๒๕๖๓ 



- ๒ - 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

๕ จัดซื้ออะไหล่ซ่อมท ำเกียร์ ขวำ  
ตรำอักษร REINTJES ขั้น MAJOR 
OVERHAUL ร.ล.มตัโพน 
จ ำนวน ๓๘ รำยกำร 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๔๙๙,๒๘๐ เฉพำะเจำะจง  
 

- บริษัท อัลต้ำ พลัส (เอเชีย) จ ำกดั 
เสนอรำคำ ๒,๔๙๙,๐๐๐ บำท 
   

- บริษัท อัลต้ำ พลัส (เอเชีย) 
จ ำกัด 
เป็นเงิน ๒,๔๙๙,๐๐๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสมและ 
เสนอรำคำต่ ำกว่ำ
รำคำกลำง 

สัญญำเลขท่ี  
๕/งป.๒๕๖๓ 

๖ จัดซื้ออะไหล่ซ่อมท ำเกียร์ เครื่องจักร
ใหญ่ ขวำ – ซ้ำย ตรำอักษร MTU 
รุ่น KSS 4120 ร.ล.ท้ำยเหมือง 
จ ำนวน ๔๖ รำยกำร 
 

๖,๖๔๐,๐๐๐ ๖,๖๓๙,๖๙๑.๓๓ เฉพำะเจำะจง  
 

- บริษัท เอม็เพำเวอร์ เอน็จิเนยีริ่ง จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๖,๖๐๓,๒๐๙.๖๘ บำท 

- บริษัท เอ็มเพำเวอร์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 
เป็นเงิน ๖,๖๐๓,๒๐๙.๖๘ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสมและ 
เสนอรำคำต่ ำกว่ำ
รำคำกลำง 

สัญญำเลขท่ี  
๒/งป.๒๕๖๓ 

๗ จัดซื้ออะไหล่ซ่อมท ำเกียร์ ขวำ – ซ้ำย 
ตรำอักษร REINTJES รุ่น WAF 
343 L ขั้น MAJOR OVERHAUL 
ร.ล.มันนอก จ ำนวน ๓๙ รำยกำร 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๙๙๙,๕๐๐ เฉพำะเจำะจง  
 

- บริษัท อัลต้ำ พลัส (เอเชีย) จ ำกดั 
เสนอรำคำ ๓,๙๙๐,๐๐๐ บำท 
 

- บริษัท อัลต้ำ พลัส (เอเชีย) 
จ ำกัด 
เป็นเงิน ๓,๙๙๐,๐๐๐ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสมและ 
เสนอรำคำต่ ำกว่ำ
รำคำกลำง 

สัญญำเลขท่ี  
๗/งป.๒๕๖๓ 

๘ จัดซื้ออะไหล่ซ่อมท ำ Turbocharger 
เครื่องจักรใหญ่ ขวำ – ซ้ำย  
ตรำอักษร MTU ร.ล.ภูเก็ต 
จ ำนวน ๑๙ รำยกำร 
 

๖,๙๓๐,๐๐๐ ๖,๘๙๔,๖๒๐.๙๗ เฉพำะเจำะจง  
 

- บริษัท เอม็เพำเวอร์ เอน็จิเนยีริ่ง จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๖,๗๕๕,๗๗๔.๕๖ บำท 

- บริษัท เอ็มเพำเวอร์ เอ็นจิ 
เนียริ่ง จ ำกัด 
เป็นเงิน ๖,๗๕๕,๗๗๔.๕๖ บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสมและ 
เสนอรำคำต่ ำกว่ำ
รำคำกลำง 

สัญญำเลขท่ี  
๓/งป.๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 



- ๓ - 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

๙. จัดซื้อลวดทองแดง  
จ ำนวน ๔๕ รำยกำร 

๑,๕๙๔,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๘๕๘ e-bidding - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สหสิทธิกรเอน็จิ
เนียริ่ง  
เสนอรำคำ ๙๕๒,๘๓๕ บำท 
- บริษัท บำงกอก มำรีน เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๑๒๓,๙๑๒.๒๓ บำท 
- บริษัท ยู แอนด์ เอส ที เทรดดิ้ง จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๔๙๖,๙๓๐ บำท 
- บริษัท เอบี โกลบอล เอ็นจิเนยีริ่ง จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๔๑๔,๕๔๐ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรณัย์ เทรดดิง้ 
เสนอรำคำ ๑,๒๙๘,๓๓๘ บำท 
 

- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สหสิทธิกร
เอ็นจิเนียริ่ง  
เป็นเงิน ๙๕๒,๘๓๕ บำท 

 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง และ
รำคำเหมำะสม 

 

๑๐. จัดซื้อแผ่นเหล็กกล้ำคำร์บอน  
จ ำนวน ๒๙ รำยกำร 

๒,๑๖๒,๐๐๐ ๒,๐๑๑,๖๓๒.๑๐ e-bidding - บริษัท โรจน์ไพบลูย์ อีควิป๊เม้นท์ จ ำกัด  
เสนอรำคำ ๑,๖๖๕,๓๔๘ บำท 
- บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๓๑๑,๒๗๑.๐๙ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพำนิช 
เสนอรำคำ ๑,๕๐๖,๑๑๐.๖๐ บำท 
- บริษัท บ้ำนโป่งเมทัล จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๙๑๐,๐๐๐ บำท 

- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรัพย์
รุ่งเรืองพำนิช 
เป็นเงิน ๑,๕๐๖,๑๑๐.๖๐ บำท 

 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง และ
รำคำเหมำะสม 

 

 



- ๔ - 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

๑๑. จัดซื้อโซส่มอ กรำบขวำ-ซ้ำย  
ร.ล.สุโขทัย จ ำนวน ๔ รำยกำร 

๗๖๐,๐๐๐ ๗๓๒,๒๐๑ e-bidding - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์แมช 
ชินเนอร์รี่  
เสนอรำคำ ๓๒๔,๔๒๔ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อิสริยะเทรดดิง้ 
เสนอรำคำ ๑,๖๗๙,๘๐๘ บำท 
- บริษัท แอ็ดว๊ำนซ์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๖๐๘,๗๐๐ บำท 
- บริษัท โรจน์ไพบลูย์ อีควิป๊เม้นท์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๕๘๔,๕๔๑ บำท 
- บริษัท พีกำซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ 
จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๕๘๗,๔๓๐ บำท 
- บริษัท บำงกอก มำรีน เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๓๙๐,๐๖๓.๑๕ บำท 
- บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๓๗๐,๐๐๖ บำท 
- บริษัท เคเอ็มซี โซลูช่ัน จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๔๙๙,๐๔๘ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรณัย์ เทรดดิง้ 
เสนอรำคำ ๔๙๗,๗๓๑.๙๐ บำท 

 

- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์     
แมชชินเนอร์รี่  
เป็นเงิน ๓๒๔,๔๒๔ บำท 

 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง และ
รำคำเหมำะสม 

 

 

 



- ๕ - 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

๑๒. จัดซื้อลูกตะเพรำ  
จ ำนวน ๒๓ รำยกำร 

๒,๕๙๐,๐๐๐ ๒,๔๖๘,๙๑๐.๙๘ e-bidding - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อิสริยะเทรดดิง้ 
เสนอรำคำ ๑,๖๗๙,๘๐๘ บำท 
- บริษัท โรจน์ไพบลูย์ อีควิป๊เมน้ท์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๘๕๖,๑๒๙ บำท 
- บริษัท พีกำซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ 
จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๒,๒๑๙,๑๘๐ บำท 
- บริษัท บำงกอก มำรีน เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๙๓๘,๕๗๕.๘๒ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรณัย์ เทรดดิง้ 
เสนอรำคำ ๑,๘๙๗,๙๖๖ บำท 
 

- บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ป
เม้นท์ จ ำกัด 
เป็นเงิน ๑,๘๕๖,๑๒๙ บำท 

 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง และ
รำคำเหมำะสม 

 

๑๓. จัดซื้อเหล็กรูปพรรณ  
จ ำนวน ๒๕ รำยกำร 

๖๕๐,๐๐๐ ๖๑๖,๓๒๐ e-bidding - บริษัท โรจน์ไพบลูย์ อีควิป๊เมน้ท์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๔๖๑,๗๕๘.๕๐ บำท 
- บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๕๖๓,๓๕๕ บำท 
- บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๒๙๒,๔๗๕ บำท 
- บริษัท บำงกอก มำรีน เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๔๙๐,๓๙๘.๓๙ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรณัย์ เทรดดิง้ 
เสนอรำคำ ๔๖๖,๓๘๕.๑๘ บำท 
 

- บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ป
เม้นท์ จ ำกัด 
เป็นเงิน ๔๖๑,๗๕๘.๕๐ บำท 

 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง และ
รำคำเหมำะสม 

 



 

- ๖ - 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

     - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำมชัยเจริญ     
ซัพพลำย 
เสนอรำคำ ๕๘๕,๕๐๐ บำท 
- บริษัท ไฮ พรีซิช่ัน แอนด์ เอ็นจิเนีย 
ริ่ง ซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๕๗๒,๙๘๕ บำท 
- ร้ำน อู่ทอง ไบ.โอ.เทค. 
เสนอรำคำ ๔๓๔,๑๐๐ บำท 

   

๑๔. จัดซื้อวัสดุงำนไฟฟ้ำ  
จ ำนวน ๑๗๖ รำยกำร 

๑,๘๑๗,๐๐๐ ๑,๘๑๔,๑๐๙.๐๙ e-bidding - บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนยี แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๒๘๙,๙๗๗.๓๕ บำท 
- บริษัท สยำม พลสั อินเตอร์ เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๓๔๓,๘๖๗ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรณัย์ เทรดดิง้ 
เสนอรำคำ ๑,๘๑๒,๔๕๕.๑๘ บำท 
 

- บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิ
เนีย แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั 
เป็นเงิน ๑,๒๘๙,๙๗๗.๓๕ บำท 

 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง และ
รำคำเหมำะสม 

 

๑๕. จัดซื้อแผ่นทองแดง  
จ ำนวน ๖ รำยกำร 

๑,๘๖๓,๐๐๐ ๑,๗๙๕,๒๑๓.๙๐ e-bidding - บริษัท โรจน์ไพบลูย์ อีควิป๊เมน้ท์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๒๖๕,๔๘๙ บำท 
- บริษัท บวรกิจแมชชีนทูลส์ จ ำกดั 
เสนอรำคำ ๑,๓๖๔,๗๓๑.๕๐ บำท 
- บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๔๕๘,๘๙๑.๕๐ บำท 

- บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ป
เม้นท์ จ ำกัด 
เป็นเงิน ๑,๒๖๕,๔๘๙ บำท 

 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง และ
รำคำเหมำะสม 

 



 

- ๗ - 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

     - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพำนิช 
เสนอรำคำ ๑,๖๐๔,๙๑๔.๔๐ บำท 
- บริษัท บุญคณำวลัยำ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๖๖๖,๔๓๖.๗๓ บำท 
- บริษัท ไฮ พรีซิช่ัน แอนด์ เอ็นจิเนีย 
ริ่ง ซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๖๔๕,๑๒๕ บำท 
- บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๑,๔๘๔,๒๓๙.๘๐ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เฟิรส์คลำส เซล
เลอร์ 52 มำร์เกต็ติ้ง 
เสนอรำคำ ๑,๒๘๗,๐๐๐ บำท 

   

๑๖. จัดซื้อแผ่นทองเหลือง  
จ ำนวน ๔ รำยกำร 

๙๑๐,๐๐๐ ๗๕๓,๐๖๖ e-bidding - บริษัท โรจน์ไพบลูย์ อีควิป๊เมน้ท์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๔๘๔,๐๖๘ บำท 
- บริษัท บวรกิจแมชชีนทูลส์ จ ำกดั 
เสนอรำคำ ๕๑๖,๘๑๐ บำท 
- บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๕๒๔,๕๑๔ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพำนิช 
เสนอรำคำ ๕๖๔,๓๑๘ บำท 
- บริษัท บุญคณำวลัยำ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๗๑๓,๒๙๙.๙๐ บำท 

- บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ป
เม้นท์ จ ำกัด 
เป็นเงิน ๔๘๔,๐๖๘ บำท 

 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง และ
รำคำเหมำะสม 

 



 

- ๘ - 

ล ำดับ
ท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 

วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

     - บริษัท ไฮ พรีซิช่ัน แอนด์ เอ็นจิเนีย 
ริ่ง ซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๖๙๕,๕๐๐ บำท 
- บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๖๖๐,๘๓๒ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เฟิรส์คลำส เซล
เลอร์ 52 มำร์เกต็ติ้ง 
เสนอรำคำ ๕๓๘,๙๕๙ บำท 

   

๑๗. จัดซื้อไม้อดั จ ำนวน ๑๘ รำยกำร ๑,๐๒๗,๐๐๐ ๑,๐๒๕,๔๓๔.๕๐ e-bidding - บริษัท โรจน์ไพบลูย์ อีควิป๊เมน้ท์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๙๑๑,๕๗๒.๕๙ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนัทอีควิปเมน้ท์ 
เสนอรำคำ ๘๐๖,๐๒๐.๓๐ บำท 
- บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๘๘๘,๐๔๖.๕๐ บำท 
- บริษัท บวรกิจแมชชีนทูลส์ จ ำกดั 
เสนอรำคำ ๘๐๒,๗๖๗.๕๐ บำท 
- บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๘๖๙,๕๕๐.๔๘ บำท 
- บริษัท บำงกอก มำรีน เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๘๓๒,๗๖๓.๙๙ บำท 
- บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๘๗๙,๐๐๐ บำท 

- บริษัท บวรกิจแมชชีนทูลส์ 
จ ำกัด 
เป็นเงิน ๘๐๒,๗๖๗.๕๐ บำท 

 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง และ
รำคำเหมำะสม 

 



 

- ๙ - 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

     - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรณัย์ เทรดดิง้ 
เสนอรำคำ ๘๓๔,๒๘๘.๖๓ บำท 
- บริษัท บุญคณำวลัยำ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๙๗๗,๒๕๖.๖๘ บำท 
- บริษัท นพรัตน์ เทรดดิ้ง (2012) จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๘๒๐,๐๐๐ บำท 

   

๑๘. จัดซื้อวัสดหุล่อหลอม  
จ ำนวน ๓๖ รำยกำร 

๕,๗๖๕,๐๐๐ ๕,๗๖๔,๘๓๙.๐๐ e-bidding - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์       
แมชชินเนอร์รี ่
เสนอรำคำ ๓,๙๘๔,๘๙๔ บำท 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนัทอีควิปเมน้ท์ 
เสนอรำคำ ๕,๕๒๒,๗๕๑.๕๐ บำท 
- บริษัท โรจน์ไพบลูย์ อีควิป๊เมน้ท์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ ๕,๕๒๐,๐๐๐.๕๓ บำท 
 

- ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด เกษมภณัฑ์     
แมชชินเนอร์รี ่
เป็นเงิน ๓,๙๘๔,๘๙๔ บำท 

 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง และ
รำคำเหมำะสม 

 

 

 

 

 

 

 




