
 

บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 
              ตามประกาศบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาคอมพิวเตอร์ของโครงการเรือ
ตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลําที่ ๒ จํานวน ๙ รายการ ซึ่งมี ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จํานวน ๓ ราย น้ัน 
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังน้ี 
 

 เป็นราคาที่รวม VAT                     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการทีพ่ิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
 

๑.   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวน  ๙ รายการ  
-เคร่ืองเซิฟเวอร์  พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
-เคร่ืองสํารองไฟฟ้า     

 
บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีสเทม จํากัด  ๑๙๗,๑๙๐.๓๐ 

 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
              ประกาศ ณ วันที่   ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

                                                                                   นาวาเอก  พิชเยนทร์  ตันประเสริฐ 
                                                                                                  กรรมการผู้จัดการ 
                                                                                   
  



 

 

บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 
              ตามประกาศบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาแผ่นเหล็ก ขนาดต่าง ๆ ใช้กับ
เรือเข้ารับการซ่อมทําที่บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด   จํานวน ๕ รายการ ซึ่งมี ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จํานวน ๑ ราย น้ัน ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังน้ี 
 

 เป็นราคาที่รวม VAT                     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการท่ีพิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
 

แผ่นเหล็ก ABS GR.A   จํานวน  ๕ รายการ     
ขนาด ๖mmx๘’x๒๐’  จํานวน  ๑๐  แผ่น  
ขนาด ๘mmx๖’x๓๐’  จํานวน  ๑๐  แผ่น  
ขนาด ๘mmx๘’x๓๐’  จํานวน    ๘  แผ่น  
ขนาด ๙mmx๑๐’x๒๐’ จํานวน   ๘  แผน่  
ขนาด ๑๒mmx๑๐’x๒๐’จํานวน  ๔  แผ่น 

  

 

บริษัท แอล.พี.เอ็นเพลทมิล 
จํากัด 

๑,๓๔๘,๓๖๙.๘๘ 

 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
              ประกาศ ณ วันที่   ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

                                                                                   นาวาเอก  พิชเยนทร์  ตันประเสริฐ 
                                                                                                  กรรมการผู้จัดการ 
                                                                                   
  



 

บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 
              ตามประกาศบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาท่อ Stainless Steel ๓๑๖l
และท่อเหล็กไม่มีตะเข็บขนาดต่าง ๆ  เรือหลวงล่องลม จํานวน ๗ รายการ ซึ่งม ีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอ
ราคา จํานวน ๓ ราย น้ัน 
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังน้ี 
 

 เป็นราคาที่รวม VAT                     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการท่ีพิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
 

ท่อสแตนเลส๓๑๖Lขนาดต่าง จํานวน  ๕ รายการ   
ขนาด ๑ ๑/๒”@6m      จํานวน  ๓  เส้น   
ขนาด  ๓/๔”@๖m        จํานวน  ๒  เส้น   
ขนาด ๑”@๖m            จาํนวน  ๑  เส้น   
ขนาด ๒ ๑/๒”@๖m      จํานวน  ๑  เส้น   
ขนาด ๓”@๖m             จํานวน  ๑  เส้น 

 ท่อเหล็กไมม่ตีะเข็บSch๔๐  จํานวน  ๒  รายการ  
      ขนาด ๓/๘”Sch๔๐@๖m จํานวน  ๑  เส้น  

ขนาด ๑๒”Sch๘๐@๖m  จาํนวน  ๑ เส้น 
 

 

บริษัท ทีจทีี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  ๑๑๒,๘๒๙.๓๖ 

 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
              ประกาศ ณ วันที่   ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

                                                                                   นาวาเอก  พิชเยนทร์  ตันประเสริฐ 
                                                                                                  กรรมการผู้จัดการ 
                                                                                   
  



 

บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 
              ตามประกาศบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาสีตัวเรือเหนือแนวนํ้า,เก๋งเรือ
และตัวเรือใต้แนวน้ําและทินเนอร์ เรือศุลกากร ๑๐๐๑ จํานวน ๑๔ รายการ ซึ่งมี ผูไ้ด้รับคัดเลือกให้เป็นผู้
เสนอราคา จํานวน ๔ ราย น้ัน 
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังน้ี 
 

 เป็นราคาที่รวม VAT                     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการทีพ่ิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
 

๒. สีเหนือแนวนํ้าและเก๋งเรือและตัวเรือใต้
แนวน้ําและทินเนอร์  จํานวน  ๑๔ 
รายการ      

 

บริษัท ทีโอเอ ชิโกกุเพ้นท์ จํากัด  ๑๗๙,๕๐๗.๔๘ 

 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
              ประกาศ ณ วันที่   ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

                                                                                   นาวาเอก  พิชเยนทร์  ตันประเสริฐ 
                                                                                                  กรรมการผู้จัดการ 
                                                                                   
  



 

บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 
              ตามประกาศบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคา แผ่นไม้พลาสวู๊ด เรือศุลกากร
๑๐๐๑ จํานวน ๓ รายการ  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จํานวน ๓ ราย น้ัน 
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังน้ี 
 

 เป็นราคาที่รวม VAT                     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการทีพ่ิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ 

 
แผ่นไม้พลาสวู๊ด 
๑.ขนาด ๔มมx๔’x๘’  จํานวน   ๓๕   แผน่ 
๒.       ๖มม.x๔’X๘’  จํานวน   ๓๖   แผน่ 
๓.      ๑๕มมx๔’x๘’  จํานวน   ๓๐   แผน่ 
  

 

 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เคียมง่วนเส็งค้าไม้  ๑๕๔,๕๖๑.๕๐  บาท 

 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
              ประกาศ ณ วันที่   ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

                                                                                   นาวาเอก  พิชเยนทร์  ตันประเสริฐ 
                                                                                                  กรรมการผู้จัดการ 
                                                                                   
  


