
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๖๔ 
ศพด.อร. 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่   

ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

 

๑. 
 

ไม้แปรรูป 
จ านวน ๗๓ รายการ  
(ปอ.๐๑๖/๖๔) 

 

๓,๔๐๘,๐๐๐.๐๐ 
 

๓,๔๐๐,๑๖๕.๗๕ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนัทอีควิ๊ปเมน้ท์ 
    เสนอราคา ๓,๓๔๙,๙๗๗.๔๐ บาท 
๒.บริษัท โรจน์ไพบลูย์อีคว๊ิปเม้นท์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๓,๓๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓.บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด 
    เสนอราคา ๒,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

บริษัท โรจนไ์พบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ 
จ ากัด 
เป็นเงิน ๓,๓๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๑๒๙/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒๙ มิ.ย.๖๔ 

 

 

   
 

 

 

 

แบบ สขร.๑ 



ล ำดับที่ งำนจัดซื้อ/จ้ำง วงเงินงบประมำณ 
วิธีซื้อ/จ้ำง 

ประกำศ อจปร.อร. 
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

๑ 
 
 
 

ซ้ือแบริ่งรองรับเพลำใบจักร ขวำ-ซ้ำย 
ตรำอักษร JOHNSON CUTLESS  
ร.ล.หัวหิน จ ำนวน ๑ รำยกำร  
รำคำกลำง ๘๓๔,๖๐๐ บำท 

๘๓๔,๖๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง 
(ค) ๓/๖๔ 
สัญญำเลขที่ 
๓๘/๖๔ 

๑.บริษัท วชิรธร จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๘๓๔,๒๐๔.๑๐ บำท 
 

บริษัท วชิรธร จ ำกัด คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสมและ
เสนอรำคำต่ ำกว่ำ 
รำคำกลำง 
 

๒ 
 
 
 

ซ้ือ OIL COOLER/HEAT/ EXCHANGER  
เครื่องจักรใหญ่ กลำง-ซ้ำย ร.ล.หัวหิน 
จ ำนวน ๑ รำยกำร  
รำคำกลำง ๖,๕๙๐,๙๘๖ บำท 

๖,๕๙๐,๙๘๖ บำท คัดเลือก 
๓๐/๖๔ 
สัญญำเลขที่ 
๓๙/๖๔ 

๑.บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๖,๕๖๙,๘๐๐ บำท 
๒.บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊ำนซ์ จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๖,๕๗๘,๓๖๐ บำท 
๓.บริษัท เอื้ออักษร เซ็นจูรี่ จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๖,๕๘๔,๗๘๐ บำท 
 

บริษัท ดับบลิวพีเอ็น 
เทรดดิ้ง จ ำกัด 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสมและ
เสนอรำคำต่ ำสุด 

๓ 
 
 
 

ซื้ออะไหล่ซ่อมท ำเครื่องจักรใหญ่  
ขวำ-กลำง-ซ้ำย ตรำอักษร PAXMAN 
ร.ล.หัวหิน จ ำนวน ๗๑ รำยกำร  
รำคำกลำง ๔,๓๒๖,๔๖๔.๒๓ บำท 

๔,๓๒๖,๔๖๕ บำท คัดเลือก 
๓๑/๖๔ 
สัญญำเลขที่ 
๔๐/๖๔ 

๑.ร้ำน วี.เค.คอมเมิร์ซ 
   เสนอรำคำ ๔,๓๒๔,๖๖๘.๕๐ บำท 
๒.บริษัท เอื้ออักษร เซ็นจูรี่ จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๔,๓๒๕,๘๑๙.๔๙ บำท 
๓.บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊ำนซ์ จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๔,๓๒๖,๓๖๙.๓๖ บำท 
 

ร้ำน วี.เค.คอมเมิร์ซ คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสมและ
เสนอรำคำต่ ำสุด 

 

 

 

 

แบบ สขร.๑ 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบเดือน มิ.ย.๖๔ 
อจปร.อร. 

 



ล ำดับที่ งำนจัดซื้อ/จ้ำง วงเงินงบประมำณ 
วิธีซื้อ/จ้ำง 

ประกำศ อจปร.อร. 
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

๔ 
 
 
 

ซื้ออะไหล่ซ่อมท ำเครื่องจักรใหญ่ ขวำ 
ร.ล.ลำดหญ้ำ จ ำนวน ๙๗ รำยกำร  
รำคำกลำง ๓,๔๙๙,๙๘๑.๗๗ บำท 

๓,๕๐๐,๐๐๐ บำท คัดเลือก 
๓๕/๖๔ 
สัญญำเลขที่ 
๔๑/๖๔ 

๑.บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๓,๔๙๐,๒๑๙.๐๙ บำท 
๒.บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊ำนซ์ จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๓,๔๙๔,๒๘๕.๐๙ บำท 
๓.บริษัท อัชวินอีควิปเมนท์ จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๓,๔๙๗,๖๐๒.๐๙ บำท 
 

บริษัท ดับบลิวพีเอ็น 
เทรดดิ้ง จ ำกัด 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสมและ
เสนอรำคำต่ ำสุด 

 

แบบ สขร.๑ 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิ.ย.๖๔ 
อจปร.อร. 

 

แบบ สขร.๑ 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบเดือน มิ.ย.๖๔ 
อจปร.อร. 

 


