
 

ประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอราคา 

 

              ตามประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาวัสดุและอุปกรณในการปดคลุม

อุปกรณตาง ๆ บนเรือ จาํนวน  3 รายการ ซ่ึงมี ผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคา จํานวน 1 ราย นั้น 

               ผลปรากฏวา มีผูท่ีเสนอราคาท่ีดีท่ีสุด ดังนี้ 

 

 เปนราคาท่ีรวม VAT                     เปนราคาท่ีไมรวม VAT 

รายการท่ีพิจารณา ผูเสนอราคาดีท่ีสุด ราคาท่ีเสนอ 

 
1.พลาสติกโปรงใส หนา0.40มม.xก1.35ม.xย45ม. จํานวน 20 มวน 

2.โพลีถุงปุยเคลือบกันน้ําสีขาวฟาก1.30ม.xย.180ม.จํานวน10 มวน 

3.สแลนสีดํา กรองแสง80%ก2.0ม.x12”x100ม.    จํานวน12 มวน      

 
หจก.ยานนาวาผาใบ 161,741.20 

 
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ ณ วันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 

  

                                                                    นาวาเอก  พิชเยนทร  ตันประเสริฐ 

                                                                                    กรรมการผูจัดการ 

                                                                                   

  



 

 

ประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอราคา 

 

              ตามประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด  เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาไมหมอน จํานวน 2 รายการ ซ่ึงมี 

ผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคา จํานวน 3 ราย นั้น 

               ผลปรากฏวา มีผูท่ีเสนอราคาท่ีดีท่ีสุด ดังนี้ 

 

 เปนราคาท่ีรวม VAT                     เปนราคาท่ีไมรวม VAT 

รายการท่ีพิจารณา ผูเสนอราคาดีท่ีสุด ราคาท่ีเสนอ 

 
1) ไมหมอนเนื้อแข็ง         

ขนาด 4’’x12’’x0.80 ซม.   

จํานวน 60 ทอน 

2) ไมหมอนเนื้อแข็ง         

ขนาด 12’’x12’’x0.80 ซม.  

จํานวน 60 ทอน 
 

 
รานสมานคาไม 423,720.00 

 
 
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ ณ วันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2557 

  

                                                                                    พลเรือตรี ทวีศักดิ์  ดีรอด 

                                                                                               กรรมการผูจัดการ 

                                                                                   
  



ประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอราคา 

 

              ตามประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาแผนเหล็ก SS400 จํานวน  

1 รายการ ซ่ึงมี ผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคา จํานวน 3 ราย นั้น 

               ผลปรากฏวา มีผูท่ีเสนอราคาท่ีดีท่ีสุด ดังนี้ 

 

 เปนราคาท่ีรวม VAT                     เปนราคาท่ีไมรวม VAT 

รายการท่ีพิจารณา ผูเสนอราคาดีท่ีสุด ราคาท่ีเสนอ 

 
      แผนเหล็ก SS400 

ขนาด 10mm.x5’x20’

จํานวน 60 แผน 
 

 
บริษัท โชครุงเรืองสตีล จํากัด 1,138,266.00 

 
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ ณ วันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2557 

  

                                                                                    พลเรือตรี ทวีศักดิ์  ดีรอด 

                                                                                               กรรมการผูจัดการ 

                                                                                   

  



ประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอราคา 

 

              ตามประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาวัสดุซอมทําผนัง ฝาเพดาน

หองพักและหองน้ํานายทหาร เรือหลวงนเรศวร จํานวน 9 รายการ ซ่ึงมีผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคา 

จํานวน 3 ราย นั้น 

               ผลปรากฏวา มีผูท่ีเสนอราคาท่ีดีท่ีสุด ดังนี้ 

 

 เปนราคาท่ีรวม VAT                     เปนราคาท่ีไมรวม VAT 

รายการท่ีพิจารณา ผูเสนอราคาดีท่ีสุด ราคาท่ีเสนอ 

 

1. แผนเหล็กไรสนิม ขนาด 1/16'' x 4'' x 8'' 

2. เหล็กรูปพรรณงานทั่วไปลักษณะกลอง

สี่เหลี่ยมผืนผา 1''x2'' ยาวทอนละ 6.00 ม.     

3. ฉนวนใยแกวกันความรอนชนิดมีผาใบปดหนึง่

ดาน หนา  2'' ขนาด 600x900 มม. 

4. ไมอัดใชภายในอาคาร หนา 10 มม. 

ขนาด 4'' x 8'' 

5. ไมอัดใชภายในอาคาร หนา 20 มม. 

ขนาด 4'' x 8'' 

6. ไมอัดใชภายในอาคาร หนา 6 มม. 

ขนาด 4'' x 8''     

7. ไมเนื้อแข็งพรอมไสเรียบ ขนาด 1'' x 2''    

ยาวทอนละ 2.50 ม. 

8. แผนโฟเมกา ( สีขาวดาน ) หนา 1 มม. 

ขนาด 4'' x 8'' 

9.  กาวยางเหลวขนาดบรรจุกระปองละ 

600 กรัม                

 

บริษัท 3288 เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 1,990,200.00 

 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

  

                                                                                    พลเรือตรี ทวีศักดิ์  ดีรอด 

                                                                                               กรรมการผูจัดการ 



                                                                                   

ประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอราคา 

 

              ตามประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาวัสดุติดตั้งแทนยิง VLS MK41 

เรือหลวงนเรศวร จํานวน 7 รายการ ซ่ึงมีผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคา จํานวน 3 ราย นั้น 

               ผลปรากฏวา มีผูท่ีเสนอราคาท่ีดีท่ีสุด ดังนี้ 

 

 เปนราคาท่ีรวม VAT                     เปนราคาท่ีไมรวม VAT 

รายการท่ีพิจารณา ผูเสนอราคาดีท่ีสุด ราคาท่ีเสนอ 

 

1. เนื้อคารบอนไดออกไซด ขนาดบรรจุทอละ 

7 ลบ.ม.          

2. ทอเหล็กกลาคารบอน Sch.40 ไมมีตะเข็บ

ขนาด OD.1/2'' 

3. ทอเหล็กกลาคารบอน Sch.40 ไมมีตะเข็บ

ขนาด OD.1''    

4. ทอเหล็กกลาคารบอน Sch.40 ไมมีตะเข็บ

ขนาด OD.1-1/4'' 

5. ทอเหล็กกลาคารบอน Sch.40 ไมมีตะเข็บ

ขนาด OD.1-1/2' 

6. กาวลาเท็กซ TOA ขนาด 10 กก.         

7. เนื้อไนโตรเจน ขนาดบรรจุทอละ 7 ลบ.ม.                      

 

บริษัท 3288 เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 214,749.00 

 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ ณ วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

  

                                                                                    พลเรือตรี ทวีศักดิ์  ดีรอด 

                                                                                               กรรมการผูจัดการ 
 

  



ประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอราคา 

 

              ตามประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาฉนวนใยแกวกันความรอนและ

อุปกรณประกอบเพ่ือการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด เรือหลวงนเรศวร จํานวน 6 รายการ ซ่ึงมีผูไดรับคัดเลือกให

เปนผูเสนอราคา จํานวน 3 ราย นั้น 

               ผลปรากฏวา มีผูท่ีเสนอราคาท่ีดีท่ีสุด ดังนี้ 

 

 เปนราคาท่ีรวม VAT                     เปนราคาท่ีไมรวม VAT 

รายการท่ีพิจารณา ผูเสนอราคาดีท่ีสุด ราคาท่ีเสนอ 

 

1.  ฉนวนใยแกวกันความรอนชนิดมีผาใบปด  

    1 ดาน หนา 1’’ ขนาด 800x1200mm.  

    จํานวน 400 มวน         

2.  ฉนวนใยแกวสีขาวสาํหรับปดแนว ขนาด 2’’ 

    ยาวมวนละ 50 หลา จาํนวน 200 มวน 

3. ฉนวนใยแกวถัก Fiber Fabris ขนาด 60’’ 

ยาวมวนละ 50 หลา จํานวน 1 มวน  

4. กาวยางเหลว ขนาดบรรจุกระปอง 600 กรัม 

จํานวน 300 กป. 

5. หมุดสําหรับติดฉนวนใยแกวพรอมหมวกติด 

หมุด ขนาดยาว 2’’ จํานวน 3,000 ชุด 

6. กาวสําหรับติดหมุดยึดฉนวนใยแกว  

จํานวน 50 หลอด        

 

 

บริษัท 3288 เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 1,357,637.40 

 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ ณ วันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

  

                                                                                    พลเรือตรี ทวีศักดิ์  ดีรอด 

                                                                                               กรรมการผูจัดการ 

  



ประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอราคา 

 

              ตามประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาฉนวนใยแกวกันความรอนเพ่ือ

การปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด เรือหลวงนเรศวร จาํนวน 1 รายการ ซ่ึงมีผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคา 

จํานวน 3 ราย นั้น 

               ผลปรากฏวา มีผูท่ีเสนอราคาท่ีดีท่ีสุด ดังนี้ 

 

 เปนราคาท่ีรวม VAT                     เปนราคาท่ีไมรวม VAT 

รายการท่ีพิจารณา ผูเสนอราคาดีท่ีสุด ราคาท่ีเสนอ 

 

1.  ฉนวนใยแกวกันความรอนชนิดมีผาใบปด    

หนึ่งดาน หนา 2’’ ขนาด 800x1200mm. 

    จํานวน 600 แผน        

 

บริษัท 3288 เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 1,768,710.00 

 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ ณ วันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

  

                                                                                    พลเรือตรี ทวีศักดิ์  ดีรอด 

                                                                                               กรรมการผูจัดการ 

  



ประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอราคา 

              ตามประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาวัสดุซอมทํา Sectional Dock 

Gate ก้ันน้ําในอูแหง จํานวน 12 รายการ ซ่ึงมีผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคา จํานวน 2 ราย นั้น 

               ผลปรากฏวา มีผูท่ีเสนอราคาท่ีดีท่ีสุด ดังนี้ 

 เปนราคาท่ีรวม VAT                     เปนราคาท่ีไมรวม VAT 

รายการท่ีพิจารณา ผูเสนอราคาดีท่ีสุด ราคาท่ีเสนอ 

 

1.  ไมเน้ือแข็ง ขนาด 20x37x345 cm. 

     พรอมเจาะรู จํานวน 2 ทอน         

2.  ไมเน้ือแข็ง ขนาด 20x37x265.50 cm. 

     พรอมเจาะรู จํานวน 2 ทอน         

3.  ไมเน้ือแข็ง ขนาด 20x37x216 cm. 

     พรอมเจาะรู จํานวน 2 ทอน         

4.  ไมเน้ือแข็ง ขนาด 20x37x166 cm. 

     พรอมเจาะรู จํานวน 2 ทอน         

5.  ไมเน้ือแข็ง ขนาด 20x37x135 cm. 

     พรอมเจาะร ูจํานวน 2 ทอน         

6.  ไมเน้ือแข็ง ขนาด 20x37x121 cm. 

     พรอมเจาะรู จํานวน 2 ทอน  

7.  ไมเน้ือแข็ง ขนาด 20x37x106 cm. 

     พรอมเจาะรู จํานวน 2 ทอน         

8.  ไมเน้ือแข็ง ขนาด 20x37x96 cm. 

     พรอมเจาะรู จํานวน 2 ทอน  

9.  ไมเน้ือแข็ง ขนาด 20x37x87.50 cm. 

     พรอมเจาะรู จํานวน 2 ทอน   

10. ไมเน้ือแข็ง ขนาด 20x37x83.50 cm. 

     พรอมเจาะรู จํานวน 2 ทอน   

11. ไมเน้ือแข็ง ขนาด 20x37x80 cm. 

     พรอมเจาะรู จํานวน 2 ทอน  

12. ไมเน้ือแข็ง ขนาด 20x37x66.50 cm. 

     พรอมเจาะรู จํานวน 2 ทอน        

 

บริษัท อมาเทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด 819,620.00 

 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ ณ วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

                                                                                    พลเรือตรี ทวีศักดิ์  ดีรอด 

                                                                                               กรรมการผูจัดการ 



 

ประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอราคา 

 

              ตามประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาวัสดุซอมทํา Sectional Dock 

Gate ก้ันน้ําในอูแหง จํานวน 4 รายการ ซ่ึงมีผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคา จํานวน 3 ราย นั้น 

               ผลปรากฏวา มีผูท่ีเสนอราคาท่ีดีท่ีสุด ดังนี้ 

 

 เปนราคาท่ีรวม VAT                     เปนราคาท่ีไมรวม VAT 

รายการท่ีพิจารณา ผูเสนอราคาดีท่ีสุด ราคาท่ีเสนอ 

 

1.  ยางกันร่ัวตัวเจแนวนอน     จํานวน 528 ม.         

2.  ยางสามเหลี่ยมแบบแนวตัง้ จํานวน 50 ม.         

3.  ยางสี่เหลี่ยมตันมีรองกลาง  จํานวน 48 อัน         

4.  ยางสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 20x60x100 มม.  

จํานวน 48 อัน         

 

  

 

ราน นุวัตพิงศ 805,817.00 

 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ ณ วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

                                                                                    พลเรือตรี ทวีศักดิ์  ดีรอด 

                                                                                               กรรมการผูจัดการ 

  



 

ประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอราคา 

 

              ตามประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาสังกะสีกันกรอน (งานซอม

ปรับปรุงอูลอย)  จํานวน 1 รายการ ซ่ึงมีผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคา จํานวน 1 ราย โดยซ้ือตรงจาก

ผูแทนจําหนาย 

 

 เปนราคาท่ีรวม VAT                     เปนราคาท่ีไมรวม VAT 

รายการท่ีพิจารณา ผูเสนอราคาดีท่ีสุด ราคาท่ีเสนอ 

 

1.  สังกะสีกันกรอน ขนาด 300x150x30 mm.       

จํานวน 220 กอน         

 

 

บริษัท ไทยโคลอน จาํกัด 207,622.80 

 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ ณ วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

                                                                                    พลเรือตรี ทวีศักดิ์  ดีรอด 

                                                                                               กรรมการผูจัดการ 

 

 
 

 

  



ประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอราคา 

 

              ตามประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาอะไหลสนับสนุนการซอมทํา

เครื่องปรับอากาศ เรือหลวงจักรีฯ จาํนวน 6 รายการ ซ่ึงมีผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคา จํานวน 3 ราย 

               ผลปรากฏวา มีผูท่ีเสนอราคาท่ีดีท่ีสุด ดังนี้ 

 

 เปนราคาท่ีรวม VAT                     เปนราคาท่ีไมรวม VAT 

รายการท่ีพิจารณา ผูเสนอราคาดีท่ีสุด ราคาท่ีเสนอ 

 

1.  Service Valve ขนาด ½’’ Type PSV-4      

จํานวน  3  EA.         

2.  Angle Valve ขนาด ½’’ จํานวน  1  EA         

3.  ของอทองแดงโคง 90  ขนาด ½’’ 

     จํานวน  4  EA         

4.  ทอทองแดง ขนาด ½’’หนา 0.045’’ ยาว 5.5 

เมตร  จํานวน  1  EA         

5.  แผนเหล็กสปริง และ Coupling Joint 

    ขนาด OD.7 - ½’’หนา ½ มม. กวาง 1-1/4’’   

สลัก 17/32’’พรอมสลักและแหวนรอง Nut 

    จํานวน  4  SET 

6. Danfoss 068G6071 TETA 85-85 

Thermostatic Injection Valve Complete 

Set  จํานวน  2  SET 

 

 

ราน นุวัตพิงศ 167,433.60 

 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ ณ วันท่ี  29  ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

                                                                                    พลเรือตรี ทวีศักดิ์  ดีรอด 

                                                                                               กรรมการผูจัดการ 

  



 

ประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอราคา 

 

              ตามประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาจัดหารถเชา(รถยนตประจํา

ตําแหนง)  จํานวน 1 รายการ ซ่ึงมีผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคา จํานวน 2 ราย โดยเชาตรงจากผูแทน

จําหนาย 

 

 เปนราคาท่ีรวม VAT                     เปนราคาท่ีไมรวม VAT 

รายการท่ีพิจารณา ผูเสนอราคาดีท่ีสุด ราคาท่ีเสนอ 

 

1.  รถยนตยี่หอ CHEVROLET CAPTIVA 2.0 

LTZ A/T(2,000 cc.)       จํานวน 1  คัน         

 

 

บริษัท กรุงเทพ ออโต ลีซ จํากัด 1,152,200.00 

 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ ณ วันท่ี  9  ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

                                                                                    นาวาเอก พิชเยนทร  ตันประเสริฐ 

                                                                                               กรรมการผูจัดการ 
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