
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๖๔ 
ศพด.อร. 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่   

ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

 

๑. 
 

เครื่องสูบน้ าดับเพลิง
เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 
๒๐ แรงม้า จ านวน ๑๘ 
เครื่อง  
(ปอ.๐๑๑/๖๔) 

 

๔,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๔,๑๓๙,๖๓๗.๐๐ 
 

e-bidding 
 

๑.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
    เสนอราคา ๒,๖๘๔,๘๔๔.๐๐ บาท 
๒.บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ ากดั 
    เสนอราคา ๓,๕๙๓,๙๑๖.๐๐ บาท 
๓.บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๒,๘๓๑,๒๒๐.๐๐ บาท 
๔.บริษัท วี.บี.เอ็นจิ้น อิมแพ็กซ์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๒,๘๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภณัฑ ์
แมชชินเนอร์รี ่
เป็นเงิน ๒,๖๘๔,๘๔๔.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๑๓๒/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๕ ก.ค.๖๔ 

 

๒. 
 

วัสดุอุปกรณ์การฝึก สาย 
อร. จ านวน ๕๙ รายการ  
(ปอ.๐๖๔/๖๔) 

 

๕๖๓,๙๒๕.๐๐ 
 

๕๖๓,๙๒๕.๐๐ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท มีท เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 
    เสนอราคา ๕๖๓,๐๐๗.๒๕ บาท 
๒.บริษัท โกลบอล รีช เอ็นจิเนยี แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด 
    เสนอราคา ๕๙๙,๐๐๐.๑๐ บาท 
๓.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสเอ็น สเตช่ันเนอรี่  
ซัพพลาย 
    เสนอราคา ๔๖๑,๑๑๓.๐๐ บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสเอ็น  
สเตช่ันเนอรี่ ซัพพลาย 
เป็นเงิน ๔๖๑,๑๑๓.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๑๓๐/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒๕ มิ.ย.๖๔ 

 

๓. 
 

พัสดุเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน จ านวน ๑๒ 
รายการ  
(ปอ.๐๖๕/๖๔) 

 

๑,๔๗๒,๓๐๐.๐๐ 
 

๑,๔๖๕,๕๕๓.๐๐ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท ณัฐชญา เทคโนโลยี จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๔๖๕,๕๕๓.๐๐ บาท 
 

 

บริษัท ณัฐชญา เทคโนโลยี 
จ ากัด 
เป็นเงิน ๑,๔๖๕,๕๕๓.๐๐ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๑๓๑/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๒๕ มิ.ย.๖๔ 

 

แบบ สขร.๑ 



ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่   

ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

 

๔. 
 

ทุ่นจิ๊กซอร์ลอยน้ า พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จ านวน 
๒๓๓ ตารางเมตร  
(ปอ.๐๖๖/๖๔) 

 

๑,๓๒๐,๙๑๕.๐๐ 
 

๑,๓๒๐,๙๑๕.๐๐ 
 

e-bidding 
 

๑.บริษัท เจ ไอ เอส เทรดดิ้ง จ ากดั 
    เสนอราคา ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒.บริษัท พัทยามารีนเทค จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๒๕๘,๒๐๐.๐๐ บาท 
๓.บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๒๕๘,๐๑๕.๕๐ บาท 
๔.บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จ ากัด 
    เสนอราคา ๑,๒๕๔,๐๓๔.๖๕ บาท 

 

บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จ ากัด 
เป็นเงิน ๑,๒๕๔,๐๓๔.๖๕ บาท 
 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

เสนอถูกต้อง 
และราคา
เหมาะสม 

 

๑๓๓/งป.๒๕๖๔ 
ลง ๓๐ มิ.ย.๖๔ 

 
 

 

 

 



ล ำดับที่ งำนจัดซื้อ/จ้ำง วงเงินงบประมำณ 
วิธีซื้อ/จ้ำง 

ประกำศ อจปร.อร. 
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

๑ 
 
 
 

ซ้ืออะไหล่ซ่อมท ำชุดกว้ำนสมอหัวเรือ 
ร.ล.สุรินทร์ จ ำนวน ๑ รำยกำร  
รำคำกลำง ๘๒๐,๓๖๙ บำท 

๘๒๑,๐๐๐ บำท คัดเลือก 
๓๒/๖๔ 

สัญญำเลขที่ 
๔๓/๖๔ 

๑.บริษัท พี.เอส.แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๘๑๘,๗๖๔ บำท 
๒.บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๘๑๙,๖๒๐ บำท 

บริษัท พี.เอส.แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสมและ
เสนอรำคำต่ ำกว่ำ 
รำคำกลำง 
 

๒ 
 
 
 

ซ้ืออะไหล่ซ่อมท ำระบบควบคุมเครื่องจักร
ใหญ่ ร.ล.ท้ำยเหมือง จ ำนวน ๙ รำยกำร  
รำคำกลำง ๑,๒๙๓,๕๗๙.๗๑ บำท 

๑,๓๐๐,๐๐๐ บำท คัดเลือก 
๓๓/๖๔ 

สัญญำเลขที่ 
๔๔/๖๔ 

๑.บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๑,๒๘๗,๐๓๘.๘๐ บำท 
๒.บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊ำนซ์ จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๑,๒๘๘,๙๘๗.๒๐ บำท 
๓.บริษัท อัชวินอีควิปเมนท์ จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๑,๒๙๐,๗๑๙.๖๐ บำท 
 

บริษัท ดับบลิวพีเอ็น 
เทรดดิ้ง จ ำกัด 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสมและ
เสนอรำคำต่ ำสุด 

๓ 
 
 
 

ซื้ออะไหล่ซ่อมท ำเกียร์ ขวำ-ซ้ำย  
ร.ล.ลำดหญ้ำ จ ำนวน ๑๒ รำยกำร  
รำคำกลำง ๖๙๗,๓๔๕.๗๕ บำท 

๗๐๐,๐๐๐ บำท คัดเลือก 
๓๔/๖๔ 

สัญญำเลขที่ 
๔๒/๖๔ 

๑.ร้ำนคลองถมทูลส์ แอนด์ ฟู้ดไลน์ 
   เสนอรำคำ ๖๙๖,๐๓๒.๘๖ บำท 
๒.บริษัท เอ็น เอ แอสโซซิเอ็ท จ ำกัด 
   เสนอรำคำ ๖๙๖,๖๘๙.๘๔ บำท 
 

ร้ำนคลองถมทูลส์ 
แอนด์ ฟู้ดไลน์ 
 

คุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอถูกต้อง 
รำคำเหมำะสมและ
เสนอรำคำต่ ำสุด 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.๑ 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบเดือน ก.ค.๖๔ 
อจปร.อร. 

 


