
 

              สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๔ 

                                                                                                    ศพด.อร. 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

 
๑. 

 
วัสดุหล่อหลอม 
จ ำนวน ๔๑ รำยกำร 
(ปอ.๐๐๔/๖๔) 

 
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๔,๙๙๗,๓๔๙.๔๐ 

 
e-bidding 

 
๑.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์แมชชีนเนอร์รี ่
    เสนอรำคำ ๔,๗๔๙,๖๙๗.๙๐ บำท 
๒.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนัทอีควิ๊ปเมน้ท์  
       เสนอรำคำ ๔,๒๖๕,๓๗๖.๓๑ บำท 
๓.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๔,๙๙๗,๑๘๘.๙๐ บำท 

 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนัทอีควิ๊ปเม้นท์  
เป็นเงิน ๔,๒๖๕,๓๗๖.๓๑ บำท 

 

 
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และรำคำ
เหมำะสม 

 
๕๐/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒ ม.ค.๖๔ 

 

 

๒. 
 

 

สำยไฟ 
จ ำนวน ๔๕ รำยกำร 
(ปอ.๐๓๓/๖๔) 
 

 

๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๑,๓๙๔,๗๓๖.๒๓ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
    เสนอรำคำ ๘๕๘,๖๒๑.๕๐ บำท 
๒.บริษัท ไทยโคลอน จ ำกดั 
    เสนอรำคำ ๘๙๑,๒๓๒.๙๖ บำท 
๓.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ำกดั 
    เสนอรำคำ ๗๖๘,๙๓๔.๑๐ บำท 
๔.บริษัท อินฟิเทค โซลูช่ัน จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๑,๐๘๕,๙๒๕.๖๗ บำท 
๕.บริษัท โกลบอล ริช เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด์  
เทคโนโลยี่ จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๑,๑๑๓,๗๘๔.๔๐ บำท 
๖.บริษัท ริช อินโนเวช่ัน (๒๐๑๗) จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๑,๑๘๔,๑๖๙.๐๐ บำท 
๗.บริษัท เอชเอ็มพี แอโร่ จ ำกดั 
    เสนอรำคำ ๑,๑๗๘,๐๕๐.๐๐ บำท 

 

บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ำกัด 
เป็นเงิน ๗๖๘,๙๓๔.๑๐ บำท 

 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และรำคำ
เหมำะสม 

 

๗๕/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๙ ก.พ.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 

 
๓. 

 
ลวดเชื่อม 
จ ำนวน ๗๒ รำยกำร 
(ปอ.๐๐๙/๖๔) 

 
๓,๐๐๘,๐๐๐.๐๐ 

 
๒,๙๙๘,๐๘๖.๕๐ 

 
e-bidding 

 
๑.บริษัท อำร์.พี.เอส.ซัพพลำย จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๒,๙๔๗,๓๖๘.๕๐ บำท 
๒.บริษัท เคซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทรดดิ้ง 
จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๒,๘๗๙,๓๐๐.๐๐ บำท 
๓.บริษัท เอ็มวำย๑๑ ทูลส์ แอนด ์เซอร์วิส 
จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๑,๘๕๑,๕๐๐.๐๐ บำท 
 

 
บริษัท อำร์.พี.เอส.ซัพพลำย
จ ำกัด 
เป็นเงิน ๒,๙๔๗,๓๖๘.๕๐ บำท 
 

 
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และรำคำ
เหมำะสม 

 
๗๒/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๑๐ ก.พ.๖๔ 

 

 
๔. 

 
วัสดุงำนไฟเบอร์กลำส 
จ ำนวน ๑๔ รำยกำร 
(ปอ.๐๒๐/๖๔) 
 

 
๒,๐๐๗,๐๐๐.๐๐ 

 
๑,๘๘๔,๐๓๕.๖๗ 

 
e-bidding 

 
๑.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
    เสนอรำคำ ๑,๔๕๑,๗๘๖.๗๐ บำท 
๒.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนัทอีควิปเมน้ท์ 
    เสนอรำคำ ๑,๖๒๐,๕๔๙.๒๔ บำท 
๓.บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จ ำกดั 
    เสนอรำคำ ๑,๒๘๐,๙๗๑.๙๐ บำท 
๔.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรณัย์ เทรดดิ้ง 
    เสนอรำคำ ๑,๕๑๙,๒๗๖.๙๕ บำท 
 

 
บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จ ำกัด
เป็นเงิน ๑,๒๘๐,๙๗๑.๙๐ บำท 

 

 
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และรำคำ
เหมำะสม 

 
๗๓/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๑๐ ก.พ.๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๕. 
 

สำยไฟบก 
จ ำนวน ๖ รำยกำร 
(ปอ.๐๐๑/๖๔) 
 

 

๗,๑๑๔,๕๐๐.๐๐ 

 

๖,๙๕๑,๒๘๒.๖๐ 

 

e-bidding 
 

๑.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๖,๒๘๒,๐๗๗.๐๐ บำท 
๒.บริษัท ไทยโคลอน จ ำกดั 
    เสนอรำคำ ๕,๑๑๖,๒๐๕.๐๐ บำท 
๓.บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๕,๑๖๕,๙๖๐.๐๐ บำท 
๔.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ำกดั 
    เสนอรำคำ ๕,๑๒๘,๙๔๘.๗๐ บำท 
๕.บริษัท อำร์.พี.เอส.ซัพพลำย จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๖,๔๘๒,๐๖๐.๐๐ บำท 
๖.บริษัท โฟลว-์เมติก คอนโทรล จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๖,๓๕๙,๕๙๘.๕๐ บำท 
๗.บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลทิ่ง กรุ๊ป จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๖,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
๘.บริษัท ไทย เอ็นจเินียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๕,๔๘๙,๕๘๑.๕๐ บำท 
๙.บริษัท บำงกอก มำรีน เซอร์วิส แอนด์  
ซัพพลำย จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๕,๗๕๙,๗๔๔.๑๖ บำท 
๑๐.บริษัท รีเจน โซลูช่ัน แอนด์ ดสิทริบิวช่ัน 
จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๖,๓๙๙,๔๗๖.๐๐ บำท 
 

 

บริษัท ไทยโคลอน จ ำกัด 
เป็นเงิน ๕,๑๑๖,๒๐๕.๐๐ บำท 

 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และรำคำ
เหมำะสม 

 

๖๕/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๑๐ ก.พ.๖๔ 

 

 
 
 



 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๖. 
 

เครื่องถ่ำยภำพควำมร้อนแบบ
อินฟำเรด 
จ ำนวน ๗ เครื่อง 
(ปอ.๐๑๘/๖๔) 
 

 

๓,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๓,๐๕๙,๖๖๕.๐๐ 

 

e-bidding 
 

๑.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
    เสนอรำคำ ๑,๙๔๗,๔๐๐.๐๐ บำท 
๒.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ำกดั 
    เสนอรำคำ ๒,๐๕๔,๙๐๐.๐๐ บำท 
๓.บริษัท บวรกิจแมชชินทูลส์ จ ำกดั 
    เสนอรำคำ ๒,๔๓๔,๒๕๐.๐๐ บำท 
๔.บริษัท ซีเทค อินเตอร์ จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๑,๙๑๕,๓๐๐.๐๐ บำท 
๕.บริษัท เคซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทรดดิ้ง 
จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๒,๒๒๘,๐๐๐.๐๐ บำท 
๖.บริษัท วีพีดี อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๒,๕๘๔,๐๕๐.๐๐ บำท 
๗.บริษัท เมสเชอรเ์มนท์เอเชีย จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๑,๕๔๘,๑๘๓.๐๐ บำท 
๘.บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจเินียริ่ง แอนด์ 
ซัพพลำย จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๒,๔๐๑,๕๑๘.๗๐ บำท 
๙.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน ์
    เสนอรำคำ ๒,๓๗๓,๐๐๐.๐๐ บำท 
 

 

บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย 
จ ำกัด 
เป็นเงิน ๑,๕๔๘,๑๘๓.๐๐ บำท 

 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และรำคำ
เหมำะสม 

 

๗๔/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๙ ก.พ.๖๔ 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง 

 
๗. 

 
เครื่องถ่ำยภำพควำมร้อนแบบ
อินฟำเรด 
จ ำนวน ๙ เครื่อง 
(ปอ.๐๒๗/๖๔) 

 
๔,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๓,๙๓๗,๔๖๖.๒๕ 

 
e-bidding 

 
๑.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
    เสนอรำคำ ๒,๔๘๔,๕๔๐.๐๐ บำท 
๒.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สหสิทธิกรเอ็นจิเนียริ่ง 
    เสนอรำคำ ๓,๑๗๗,๙๐๐.๐๐ บำท 
๓.บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๑,๙๒๑,๑๘๕.๐๐ บำท 
๔.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ำกดั 
    เสนอรำคำ ๒,๖๓๗,๐๐๐.๐๐ บำท 
๕.บริษัท ซีเทค อินเตอร์ จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๒,๓๑๑,๒๐๐.๐๐ บำท 
๖.บริษัท เคซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทรดดิ้ง 
จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๒,๙๑๙,๑๔๕.๐๐ บำท 
๗.บริษัท เมสเชอรเ์มนท์เอเชีย จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๑,๙๕๙,๗๐๕.๐๐ บำท 
๘.บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจเินียริ่ง แอนด์ 
ซัพพลำย จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๒,๘๖๙,๗๔๐.๐๐ บำท 
 

 
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ ำกัด 
เป็นเงิน ๑,๙๒๑,๑๘๕.๐๐ บำท 

 
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และรำคำ
เหมำะสม 

 
๖๒/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๓ ก.พ.๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

 
๘. 

 
เครื่องท ำสูญญำกำศและเก็บ
น้ ำยำแอร ์
จ ำนวน ๒๘ เครื่อง 
(ปอ.๐๓๑/๖๔) 
 

 
๑,๗๖๔,๐๐๐.๐๐ 

 
๑,๗๑๓,๗๑๒.๐๐ 

 
e-bidding 

 
๑.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภัณฑ ์
แมชชินเนอร์รี ่
    เสนอรำคำ ๑,๒๔๐,๐๔๔.๔๐ บำท 
๒.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ำกดั 
    เสนอรำคำ ๑,๓๑๓,๗๔๖.๐๐ บำท 
 

 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษมภณัฑ ์
แมชชินเนอร์รี ่
เป็นเงิน ๑,๒๔๐,๐๔๔.๔๐ บำท 

 

 
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และรำคำ
เหมำะสม 

 
๗๑/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๑๐ ก.พ.๖๔ 

 

 
๙. 

 
แผ่นเหล็กต่อเรือก ำลังสูง 
จ ำนวน ๕ รำยกำร 
(ปอ.๐๔๗/๖๔) 

 
๘๗๑,๐๐๐.๐๐ 

 
๘๗๐,๕๔๑.๓๐ 

 
e-bidding 

 
๑.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ำกัด 
    เสนอรำคำ ๘๖๒,๙๕๕.๐๐ บำท 
 

 
บริษัท โรจนไ์พบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ 
จ ำกัด 
เป็นเงิน ๘๖๒,๙๕๕.๐๐ บำท 
 

 
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และรำคำ
เหมำะสม 

 
๖๖/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๙ ก.พ.๖๔ 

 

 
 

                              
 
 

 



ล ำดับที่ งำนจัดซื้อ/จ้ำง วงเงินงบประมำณ 
วิธีซื้อ/จ้ำงประกำศ 

อจปร.อร. 
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

๑ จ้ำงเหมำเอกชนรักษำควำมปลอดภัย 
ในพ้ืนที่ อจปร.อร. จ ำนวน ๑ งำน 
รำคำกลำง ๒,๙๕๒,๐๐๐ บำท 

๒,๙๕๒,๐๐๐ บำท ประกำศเชิญชวนทั่วไป 
ด้วยวิธีประกวดรำคำ 
อิเล็กทรอนิกส์ ปอ.๒/๖๔ 
สัญญำที่ ส ๓๑/๖๔ 

๑.บริษัท รักษำควำมปลอดภัย 
   ไทยเลิศทรัพย์ จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บำท 
๒.บริษัท รักษำควำมปลอดภัย 
   วันเซอร์วิส จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๒,๘๖๕,๘๘๘ บำท 
๓.บริษัท รักษำควำมปลอดภัย 
   จิณณพัด จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๒,๘๕๗,๔๔๘ บำท 
๔.บริษัท รักษำควำมปลอดภัย 
   เซฟ จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๒,๕๔๒,๓๒๐ บำท 
๕.บริษัท รักษำควำมปลอดภัย 
   แทนคุณ จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๒,๕๖๘,๙๖๐ บำท 
๖.บริษัท รักษำควำมปลอดภัย 
   พุทธรักษ์โภคทรัพย์ จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๒,๘๘๐,๐๐๐ บำท 
๗.บริษัท รักษำควำมปลอดภัย 
   ท็อปกำร์เดียน จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๒,๘๘๐,๐๐๐ บำท 

 

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย 
เซฟ จ ำกัด 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสม 
และเสนอรำคำต่ ำสุด 

ส่ง อร. ผอ. หน.เซ็น 

แบบ สขร.๑ 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ก.พ.๖๔ 
อจปร.อร. 

 



ล ำดับที่ งำนจัดซื้อ/จ้ำง วงเงินงบประมำณ 
วิธีซื้อ/จ้ำงประกำศ 

อจปร.อร. 
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

    ๘.บริษัท รักษำควำมปลอดภัย 
   มำรีน โปรเจ็คชัน่ กรุ๊ป (2008) 
จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๒,๗๒๘,๖๕๖ บำท 

 

  

 


