
 

          สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.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. 
 

เครื่องปรับอากาศแบบ
เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๒๐๐,๐๐๐ บีทียู พร้อม 
ท่อส่งลม 
จ านวน ๔ เครื่อง 
(ปอ.๐๒๙/๖๔) 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๑,๙๙๓,๐๕๓.๓๐ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
    เสนอราคา ๑,๗๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แอล.คลู. เอน็จิเนียริ่ง 
    เสนอราคา ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
๔.บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิวเตอร์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๔๘๕,๑๖๐.๐๐ บาท 
๕.บริษัทโปรฟาย อินดสัตรี จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๕๙๒,๑๖๐.๐๐ บาท 

 

บริษัทโปรฟาย อินดสัตรี จ ากัด
เป็นเงิน ๑,๕๙๒,๑๖๐.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๙๕/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๘ มี.ค.๖๔ 

 

๒. 
 

เหล็กไรส้นิมรูปพรรณและ
เหล็กไรส้นิมชนิดเส้น 
จ านวน ๑๖ รายการ 
(ปอ.๐๐๘/๖๔) 

 

๕๙๕,๐๐๐.๐๐ 
 

๕๕๓,๐๔๓.๒๕ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๕๕๐,๘๓๖.๐๐ บาท 
๒.บริษัท บวรกิจแมชชินทูลส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๔๙๓,๕๙๑.๐๐ บาท 
๓.บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จ ากัด 
    เสนอราคา ๕๑๔,๓๐๐.๐๐ บาท 
๔.บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด 
    เสนอราคา ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๕.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพยร์ุ่งเรืองพานิช 
    เสนอราคา ๔๙๔,๘๒๑.๕๐ บาท 
๖.ธรวรรณพาณิชย ์
    เสนอราคา ๔๖๔,๑๖๖.๐๐ บาท 

 

บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน 
จ ากัด 
เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๑๐๕/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๑๐ มี.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 
 

๓. 
 

แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน 
จ านวน ๓๑ รายการ 
(ปอ.๐๓๐/๖๔) 

 

๒,๐๓๕,๐๐๐.๐๐ 
 

๑,๙๕๔,๗๔๙.๘๐ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๑๙๕๒,๕๓๖.๐๐ บาท 
๒.บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลทิ่ง กรุ๊ป จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๙๗๐,๓๕๓.๐๐ บาท 
๓.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพยร์ุ่งเรืองพานิช 
    เสนอราคา ๑,๘๙๙,๕๔๔.๒๕ บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพยร์ุ่งเรือง
พานิช 
เป็นเงิน ๑,๘๙๙,๕๔๔.๒๕ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๑๐๔/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒ มี.ค.๖๔ 

 

๔. 
 

เครื่องวัดค่าก าลังงานไฟฟ้า
แบบมือถือโดยไม่ต้องตดัวงจร 
ขนาดไมต่่ ากว่า ๑,๐๐๐ 
แอมป์ 
จ านวน ๔๒ เครื่อง 
(ปอ.๐๓๔/๖๔) 

 

๑,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ 
 

๑,๐๔๔,๗๐๕.๓๕ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่         
    เสนอราคา ๗๒๐,๓๘๘.๒๐ บาท 
๒.บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จ ากัด 
    เสนอราคา ๘๘๙,๘๑๒.๐๐ บาท 
๓.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๖๕๘,๓๗๑.๐๐ บาท 
๔.บริษัท เคซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทรดดิ้ง 
จ ากัด 
    เสนอราคา ๗๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากัด 
เป็นเงิน ๖๕๘,๓๗๑.๐๐ บาท 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๘๔/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๕ มี.ค.๖๔ 

 

๕. 
 

เครื่องเชื่อม 
จ านวน ๕ รายการ 
(ปอ.๐๔๒/๖๔) 

 

๑,๓๒๙,๐๐๐.๐๐ 
 

๑,๓๒๗,๗๕๒.๓๐ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จ ากัด         
    เสนอราคา ๑,๓๑๓,๔๒๕.๐๐ บาท 
๒.บริษัท เคซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทรดดิ้ง 
จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย 
จ ากัด 
เป็นเงิน ๑,๓๑๓,๔๒๕.๐๐ บาท 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๑๐๘/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๓ มี.ค.๖๔ 

 
 
 
 



 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๖. 
 

ทุ่นจิ๊กซอร์ พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ 
จ านวน ๒๐๐ ตารางเมตร 
(ปอ.๐๔๑/๖๔) 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๑,๙๘๕,๐๖๔.๐๐ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๕๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท 
๒.บริษัท ๓๒๘๘ เอ็นจเินียริ่ง จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๙๓๗,๑๓๒.๒๘ บาท 
๓.บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๔๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท 
๔.บริษัท ฟังก์ช่ัน มารีน จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๑๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท 
๕.บริษัท เพอรล์า กรุ๊ป จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๔๐๕,๙๘๐.๐๐ บาท 
๖.บริษัท จีเอ ๒๐๐๗ จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
๗.บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๒๔๘,๖๙๐.๐๐ บาท 
๘.บริษัท เอสเอ็นพี คอนสตรัคชั่น ๑๙๕๙ 
จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๗๔๖,๘๐๐.๐๐ บาท 
๙.บริษัท โฟลทเทค จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๔๖๐,๑๒๒.๐๐ บาท 

 

บริษัท ฟังก์ช่ัน มารีน จ ากัด 
เป็นเงิน ๑,๑๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๙๐/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๕ มี.ค.๖๔ 

 

๗. 
 

แผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา 
จ านวน ๑๘ รายการ 
(ปอ.๐๒๕/๖๔) 

 

๑๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๑๐,๘๔๒,๕๒๔.๐๐ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๑๐,๘๒๘,๕๐๗.๐๐ บาท 
 

 

บริษัท โรจนไ์พบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ 
จ ากัด 
เป็นเงิน ๑๐,๘๒๘,๕๐๗.๐๐ บาท 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๙๑/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๑๑ มี.ค.๖๔ 

 



 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๘. 
 

ทองเหลืองรูปพรรณ 
จ านวน ๔๗ รายการ 
(ปอ.๐๔๐/๖๔) 

 

๑,๔๗๓,๐๐๐.๐๐ 
 

๑,๔๗๒,๙๕๙.๓๓ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๙๓๘,๐๕๘.๓๐ บาท 
๒.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๙๘๘,๓๕๙.๐๐ บาท 
๓.บริษัท บวรกิจแมชชินทูลส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๘๓๘,๗๗๓.๐๐ บาท 
๔.บริษัท เอชเอ็มพี แอโร่ จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๓๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท 
๕.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ทรัพยร์ุ่งเรืองพานิช 
    เสนอราคา ๘๓๘,๖๖๖.๐๐ บาท 
๖.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรณัย์ เทรดดิ้ง 
    เสนอราคา ๘๒๓,๓๒๖.๔๘ บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรัณย์ เทรดดิ้ง 
เป็นเงิน ๘๒๓,๓๒๖.๔๘ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๑๐๒/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๔ มี.ค.๖๔ 

 

๙. 
 

วัสดุหล่อยาง 
จ านวน ๓๐ รายการ 
(ปอ.๐๔๖/๖๔) 

 

๙๙๑,๐๐๐.๐๐ 
 

๙๘๔,๒๓๔.๑๕ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนัทอีควิ๊ปเมน้ท์ 
    เสนอราคา ๙๖๓,๓๑๒.๔๔ บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนัทอีควิ๊ปเม้นท ์
เป็นเงิน ๙๖๓,๓๑๒.๔๔ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๑๐๐/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๙ มี.ค.๖๔ 

 

๑๐. 
 

วัสดุงานไฟฟ้า 
จ านวน ๑๗๗ รายการ 
(ปอ.๐๔๕/๖๔) 

 

๑,๑๓๘,๐๐๐.๐๐ 
 

๑,๑๓๗,๘๗๙.๒๗ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่         
    เสนอราคา ๑,๐๖๖,๖๔๐.๒๐ บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภณัฑ ์
แมชชินเนอร์รี่         
เป็นเงิน ๑,๐๖๖,๖๔๐.๒๐ บาท 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๘๐/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๙ มี.ค.๖๔ 

 
 



 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๑๑. 
 

แผ่นอะลมูิเนียมต่อเรือ 
จ านวน ๑๓ รายการ 
(ปอ.๐๔๘/๖๔) 

 

๙๘๑,๐๐๐.๐๐ 
 

๙๘๐,๓๙๙.๙๘ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท ์จ ากัด 
    เสนอราคา ๙๗๙,๐๕๐.๐๐ บาท 
๒.บริษัท ไทยโคลอน จ ากดั 
    เสนอราคา ๘๐๓,๐๘๘.๕๐ บาท 
๓.บริษัท เอชเอ็มพี แอโร่ จ ากดั 
    เสนอราคา ๙๖๑,๗๕๐.๐๐ บาท 

 

บริษัท ไทยโคลอน จ ากัด 
เป็นเงิน ๘๐๓,๐๘๘.๕๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๑๐๙/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๓ มี.ค.๖๔ 

 

๑๒. 
 

เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 
จ านวน ๒ รายการ 
(ปอ.๐๕๒/๖๔) 

 

๖๕๑,๙๐๐.๐๐ 
 

๖๓๕,๔๑๙.๕๐ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่         
    เสนอราคา ๖๒๘,๙๖๗.๔๐ บาท 
๒.บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์  
ซัพพลาย จ ากัด 
    เสนอราคา ๕๓๔,๕๗๒.๐๐ บาท 

 

บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
เป็นเงิน ๕๓๔,๕๗๒.๐๐ บาท 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๙๗/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๘ มี.ค.๖๔ 

 

๑๓. 
 

ฟองน้ า หนังเทียม และวัสดุ
ประกอบ 
จ านวน ๓๐ รายการ 
(ปอ.๐๒๔/๖๔) 

 

๗๕๗,๐๐๐.๐๐ 
 

๗๕๖,๕๒๔.๗๒ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่         
    เสนอราคา ๖๒๘,๘๓๙.๐๐ บาท 
๒.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนัทอีควิ๊ปเมน้ท์ 
    เสนอราคา ๗๕๓,๔๘๘.๖๕ บาท 
๓.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรณัย์ เทรดดิ้ง 
    เสนอราคา ๗๒๐,๘๐๐.๑๕ บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภณัฑ ์
แมชชินเนอร์รี่         
เป็นเงิน ๖๒๘,๘๓๙.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๘๙/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๙ มี.ค.๖๔ 

 

๑๔. 
 

เครื่องมือวัดน้ ายา
เครื่องปรับอากาศแบบดิจิตอล 
จ านวน ๔๕ ชุด 
(ปอ.๐๕๖/๖๔) 

 

๘๑๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๗๙๔,๔๗๕.๐๐ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่         
    เสนอราคา ๗๖๔,๖๒๒.๐๐ บาท 
 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภณัฑ ์
แมชชินเนอร์รี่         
เป็นเงิน ๗๖๔,๖๒๒.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๘๘/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๙ มี.ค.๖๔ 

 
 



 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๑๕. 
 

ลิ้นน้ า 
จ านวน ๑๑๖ รายการ 
(ปอ.๐๓๕/๖๔) 

 

๓,๕๑๕,๐๐๐.๐๐ 
 

๓,๕๑๔,๙๕๐.๐๐ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๓,๕๐๓,๐๐๓.๔๕ บาท 
๒.บริษัท เอชเอ็มพี แอโร่ จ ากดั 
    เสนอราคา ๓,๒๗๐,๑๐๐.๐๐ บาท 
 

 

บริษัท โรจนไ์พบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ 
จ ากัด 
เป็นเงิน ๓,๕๐๓,๐๐๓.๔๕ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๘๖/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๑๑ มี.ค.๖๔ 

 

๑๖. 
 

เครื่องกลึงยันศูนย์อัตโนมตัิ 
จ านวน ๒ เครื่อง 
(ปอ.๐๓๘/๖๔) 

 

๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๒,๕๙๕,๔๖๓.๓๓ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่         
    เสนอราคา ๒,๕๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒.บริษัท ทรู เทค แมชชินเนอรี่ จ ากัด 
   เสนอราคา ๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓.บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ากดั 
    เสนอราคา ๒,๐๑๖,๙๕๐.๐๐ บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภณัฑ ์
แมชชินเนอร์รี่         
เป็นเงิน ๒,๕๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๗๘/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๙ มี.ค.๖๔ 

 

๑๗. 
 

ใบเจียร ใบตัดและใบเลื่อย 
จ านวน ๔๕ รายการ 
(ปอ.๐๔๔/๖๔) 

 

๑,๑๘๕,๐๐๐.๐๐ 
 

๑,๑๗๗,๒๐๖.๒๕ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่         
    เสนอราคา ๘๔๘,๗๘๘.๒๐ บาท 
๒.บริษัท เอชเอ็มพี แอโร่ จ ากดั 
   เสนอราคา ๙๗๙,๕๒๑.๖๐ บาท 
 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภณัฑ ์
แมชชินเนอร์รี่         
เป็นเงิน ๘๔๘,๗๘๘.๒๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๘๗/งป.๒๕๖๔ 
๘ มี.ค.๖๔ 

 

๑๘. 
 

เหล็กรปูพรรณ 
จ านวน ๖๐ รายการ 
(ปอ.๐๓๙) 

 

๑,๒๕๓,๐๐๐.๐๐ 
 

 

๑,๑๐๓,๑๘๖.๐๕ 
 

 

e-bidding 
 

๑.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๙๘๗,๘๖๖.๘๐ บาท 
๒.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพยร์ุ่งเรืองพานิช 
    เสนอราคา ๘๓๗,๕๗๖.๗๔ บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพยร์ุ่งเรือง
พานิช 
เป็นเงิน ๘๓๗,๕๗๖.๗๔ บาท 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๑๐๓/งป.๒๕๖๔ 
๒ มี.ค.๖๔ 

 
 



 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๑๙. 
 

ท่อและข้อต่อข้องอ CuNi  
จ านวน ๔๓ รายการ  
(ปอ.๐๔๓/๖๔) 

 

๑,๐๗๗,๐๐๐.๐๐ 
 

๑,๐๕๕,๘๕๗.๕๔ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่         
    เสนอราคา ๖๗๙,๒๘๙.๕๐ บาท 
๒.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แคน มารีน ซพัพลาย 
    เสนอราคา ๘๓๒,๙๓๕.๐๘ บาท 
๓.บริษัท ไทยโคลอน จ ากดั 
    เสนอราคา ๗๙๓,๓๑๙.๔๐ บาท 
๔.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๖๒๕,๕๒๒.๐๐ บาท 
๕.บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด 
    เสนอราคา ๗๘๐,๐๓๐.๐๐ บาท 
๖.บริษัท โกลบอล ริช เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด 
    เสนอราคา ๖๘๙,๐๖๙.๓๐ บาท 
๗.บริษัท เอชเอ็มพี แอโร่ จ ากดั 
   เสนอราคา ๗๘๔,๓๙๒.๗๒ บาท 
๘.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรณัย์ เทรดดิ้ง 
    เสนอราคา ๖๒๖,๑๒๖.๕๕ บาท 
๙.บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจเินียริ่ง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด 
    เสนอราคา ๗๘๖,๙๒๐.๘๐ บาท 

 

บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากัด 
เป็นเงิน ๖๒๕,๕๒๒.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๘๒/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๕ มี.ค.๖๔ 

 

๒๐. 
 

ไม้อัด  
จ านวน ๒๙ รายการ 
(ปอ.๐๔๙/๖๔) 

 

๙๙๘,๐๐๐.๐๐ 
 

๙๙๗,๗๓๙.๑๖ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท บวรกิจแมชชินทูลส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๗๖๓,๔๔๕.๐๐ บาท 
๒.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรณัย์ เทรดดิ้ง 
   เสนอราคา ๗๒๖,๙๗๐.๘๔ บาท 
 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรัณย์ เทรดดิ้ง 
เป็นเงิน ๗๒๖,๙๗๐.๘๔ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๑๐๑/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๔ มี.ค.๖๔ 



 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๒๑. 
 

เครื่องพันลวด พร้อมติดตั้ง 
จ านวน ๔ รายการ  
(ปอ.๐๒๖/๖๔) 

 

๑๐,๓๔๐,๕๐๐.๐๐ 
 

๑๐,๓๓๔,๖๖๖.๓๓ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่         
    เสนอราคา ๗,๘๙๖,๖๐๐.๐๐ บาท 
๒.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๘,๔๙๐,๑๒๙.๐๐ บาท 
๓.บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๘,๘๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากัด 
เป็นเงิน ๘,๔๙๐,๑๒๙.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๙๔/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๕ มี.ค.๖๔ 

 

๒๒. 
 

สูบถ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง-
น้ ามันหล่อลื่นและระบบควบคุม 
พร้อมติดตั้ง ร.ล.ล่องลม 
จ านวน ๓ ชุดเครื่อง  
(ปอ.๐๕๐/๖๔) 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๙๙๙,๘๖๑.๕๐ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่         
    เสนอราคา ๘๘๗,๘๘๖.๐๐ บาท 
๒.บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์    
ซัพพลาย จ ากัด 
    เสนอราคา ๗๒๔,๐๖๙.๐๐ บาท 
๓.บริษัท เคซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทรดดิ้ง จ ากัด 
    เสนอราคา ๙๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภณัฑ์ 
แมชชินเนอร์รี่         
เป็นเงิน ๘๘๗,๘๘๖.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๗๗/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๘ มี.ค.๖๔ 

 

๒๓. 
 

เครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า
เอนกประสงค์แบบมือถือ ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๐ แอมป์ 
จ านวน ๔๒ เครื่อง  
(ปอ.๐๕๓/๖๔) 

 

๙๒๔,๐๐๐.๐๐ 
 

๘๑๔,๙๑๑.๘๕ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด         
    เสนอราคา ๕๘๐,๘๔๙.๕๐ บาท 
๒.บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด 
    เสนอราคา ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓.บริษัท วีพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
    เสนอราคา ๗๙๙,๙๓๒.๐๐ บาท 
๔.บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจเินียริ่ง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด 
    เสนอราคา ๗๓๒,๙๗๑.๔๐ บาท 

 

บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน 
จ ากัด 
เป็นเงิน ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๑๐๖/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๑๐ มี.ค.๖๔ 

 



 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๒๔. 
 

แผ่นเหล็กไร้สนิม 
จ านวน ๙ รายการ  
(ปอ.๐๕๔/๖๔) 

 

๙๖๓,๐๐๐.๐๐ 
 

๙๕๕,๙๓๒.๖๕ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ากัด         
    เสนอราคา ๘๐๒,๕๘๐.๒๕ บาท 
๒.บริษัท บวรกิจแมชชินทูลส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๘๐๓,๐๓๕.๐๐ บาท 
๓.บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์    
ซัพพลาย จ ากัด 
    เสนอราคา ๗๕๐,๐๓๘.๙๗ บาท 
๔.บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด 
    เสนอราคา ๗๐๐,๓๑๕.๐๐ บาท 
๕.บริษัท นิวนอร์มอลโปร เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด 
    เสนอราคา ๘๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท 
๖.บริษัท เอชเอ็มพี แอโร่ จ ากดั 
    เสนอราคา ๗๓๔,๙๖๕.๐๐ บาท 
๗.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพยร์ุ่งเรืองพานิช 
    เสนอราคา ๗๐๖,๐๙๓.๐๐ บาท 
๘.บริษัท เอ็มเอ็มทีแอล เอ็นเตอรไ์พรซ์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๘๐๖,๓๙๓.๐๙ บาท 
๙.บริษัท กรีน โซลูช่ันส์ คอนซลัดิง้ จ ากัด 
    เสนอราคา ๗๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน 
จ ากัด 
เป็นเงิน ๗๐๐,๓๑๕.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๑๐๗/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๑๐ มี.ค.๖๔ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๒๕. 
 

วัสดุงานเบ็ดเตล็ด 
จ านวน ๘๓ รายการ  
(ปอ.๐๕๘/๖๔) 

 

๖๒๗,๐๐๐.๐๐ 
 

๖๒๖,๓๘๑.๖๙ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่         
    เสนอราคา ๕๙๗,๘๗๘.๕๕ บาท 
๒.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนัทอีควิปเมน้ท์ 
    เสนอราคา ๕๕๙,๘๒๖.๑๔ บาท 
๓.บริษัท ช.พัฒนา ซิสเท็ม จ ากัด 
    เสนอราคา ๕๕๕,๒๒๓.๐๐ บาท 
๔.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีทรัพย์รุ่งเรอืง ร้อยเอ็ด 
    เสนอราคา ๖๑๐,๔๘๑.๖๙ บาท 

 

บริษัท ช.พัฒนา ซิสเท็ม จ ากัด
เป็นเงิน ๕๕๕,๒๒๓.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๙๘/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๕ มี.ค.๖๔ 

 

๒๖. 
 

แผ่นอะลมูิเนียมใช้งานท่ัวไป 
จ านวน ๑๗ รายการ 
(ปอ.๐๕๗/๖๔) 

 

๖๓๑,๐๐๐.๐๐ 
 

๖๒๙,๔๓๒.๙๖ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๖๒๘,๐๕๒.๕๕ บาท 
๒.บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จ ากัด 
   เสนอราคา ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

 

บริษัท โรจนไ์พบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ 
จ ากัด 
เป็นเงิน ๖๒๘,๐๕๒.๕๕ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๙๒/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๑๑ มี.ค.๖๔ 

 

๒๗. 
 

ลวดทองแดง  
จ านวน ๓๔ รายการ 
(ปอ.๐๓๒/๖๔) 

 

๑,๗๒๕,๐๐๐.๐๐ 
 

๑,๖๙๘,๔๗๑.๖๓ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหสิทธิกรเอ็นจิเนียริ่ง 
    เสนอราคา ๑,๘๗๒,๙๘๑.๕๐ บาท 
๒.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากดั 
   เสนอราคา ๑,๖๕๓,๙๕๒.๕๐ บาท 
๓.บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด 
   เสนอราคา ๑,๖๖๘,๓๙๒.๑๕ บาท 
๔.บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนยี แอนด์  
เทคโนโลยี จ ากัด 
   เสนอราคา ๑,๖๑๑,๑๙๕.๓๐ บาท 
๕.วี.เค.คอมเมริ์ช 
   เสนอราคา ๑,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนีย 
แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
เป็นเงนิ ๑,๖๑๑,๑๙๕.๓๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๙๖/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๙ มี.ค.๖๔ 

 



 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

๒๘. 
 

ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อ
เหล็กไรส้นิม  
จ านวน ๒๐๒ รายการ  
(ปอ.๐๓๖/๖๔) 

 

๒,๗๒๙,๐๐๐.๐๐ 
 

๒,๗๒๘,๙๙๗.๕๕ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๒,๔๖๔,๓๔๐.๕๔ บาท 
๒.บริษัท เอชเอ็มพี แอโร่ จ ากดั 
    เสนอราคา ๒,๒๐๕,๒๓๐.๐๐ บาท 

 

บริษัท โรจนไ์พบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ 
จ ากัด 
เป็นเงิน ๒,๔๖๔,๓๔๐.๕๔ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๘๕/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๑๖ มี.ค.๖๔ 

 
                              

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล ำดับที่ งำนจัดซื้อ/จ้ำง วงเงินงบประมำณ 
วิธีซื้อ/จ้ำง 

ประกำศ อจปร.อร. 
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

๑ จัดซื้ออะไหล่ซ่อมท ำเครื่องจักรใหญ่
ขวำ ร.ล.แกลง จ ำนวน ๑๐๓ รำยกำร 
รำคำกลำง ๔,๗๘๔,๔๒๓.๖๘ บำท 

๔,๗๘๕,๐๐๐ บำท คัดเลือก ๒๙/๖๔ 
สัญญำที่ ส ๓๗/๖๔ 

๑.บริษัท อัลต้ำ พลัส (เอเชีย)จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๔,๗๗๗,๙๐๗.๓๘บำท 
๒.บริษัท ดีอิสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๔,๗๙๙,๙๖๗.๐๘ บำท 
๓.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โจเซฟ เอ็นจิเนียริ่ง 
   เสนอรำคำ ๔,๘๘๐,๑๑๒.๐๗ บำท 

 

บริษัท อัลต้ำ พลัส 
(เอเชีย) จ ำกัด 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสม 
และเสนอรำคำต่ ำสุด 

 

แบบ สขร.๑ 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มี.ค.๖๔ 
อจปร.อร. 

 


