
 

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 
                                                                                   
  



 

 

บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 
              ตามประกาศบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคา THORDON XL เรือศุลกากร
๑๐๐๑ จํานวน ๑ รายการ จํานวน ๒ ท่อน ซึ่งมผีู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จํานวน ๑ ราย น้ัน 
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังน้ี 
 

 เป็นราคาที่รวม VAT                     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการทีพ่ิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
 

๑. THORDON XL ๑๔๐x๑๐๐x๑๐๐๐mm 

      จํานวน  ๒  ท่อน      

 

บริษัท เสรสีรรพกิจ จํากัด  ๑๒๒,๒๓๖.๘๐บาท 

 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
              ประกาศ ณ วันที่   ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

                                                                                   นาวาเอก  พิชเยนทร์  ตันประเสริฐ 
                                                                                                  กรรมการผู้จัดการ 
                                                                                   
  



 

บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 
              ตามประกาศบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาสีเหนือแนวนํ้าและตัวเรือใต้แนว
นํ้าและทินเนอร์ เรือหลวงวังนอก จํานวน ๑๓ รายการ ซึ่งม ีผู้ได้รับคดัเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จาํนวน ๑ ราย 
น้ัน 
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังน้ี 
 

 เป็นราคาที่รวม VAT                     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการทีพ่ิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
 

๒. สีเหนือแนวนํ้าและตัวเรือใต้แนวนํ้าและ
ทินเนอร์  จํานวน  ๑๓ รายการ      

 

บริษัท ทีโอเอ ชิโกกุเพ้นท์ จํากัด  ๒๒๗,๑๗๕.๙๘ 

 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
              ประกาศ ณ วันที่   ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

                                                                                   นาวาเอก  พิชเยนทร์  ตันประเสริฐ 
                                                                                                  กรรมการผู้จัดการ 
                                                                                   
  



 

บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 
              ตามประกาศบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาสีเหนือแนวนํ้าและตัวเรือใต้แนว
นํ้าและทินเนอร์ เรือหลวงทองหลาง จํานวน ๑๓ รายการ ซึ่งมี ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จํานวน 
๑ ราย น้ัน 
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังน้ี 
 

 เป็นราคาที่รวม VAT                     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการทีพ่ิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
 

๓. สีเหนือแนวนํ้าและตัวเรือใต้แนวนํ้าและ
ทินเนอร์  จํานวน  ๑๓ รายการ      

 

บริษัท ทีโอเอ ชิโกกุเพ้นท์ จํากัด  ๒๒๗,๑๗๕.๙๘ 

 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
              ประกาศ ณ วันที่   ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

                                                                                   นาวาเอก  พิชเยนทร์  ตันประเสริฐ 
                                                                                                  กรรมการผู้จัดการ 
                                                                                   
  



 

ประกาศบรษัิท อู่กรุงเทพ จํากัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 
              ตามประกาศบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาแผ่นอลิมิเนียม AL๕๐๘๓ 
จํานวน ๓ รายการ ซึ่งม ีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จํานวน ๔ ราย น้ัน 
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังน้ี 
 

 เป็นราคาที่รวม VAT                     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการทีพ่ิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ 

แผ่นอลูมิเนียม AL๕๐๘๓  
ขนาด ๖mmx๔’x๘’       
จํานวน   ๘  แผ่น  
                                       
กันลื่น     ขนาด ๔mmx๔’x๘’   
จํานวน   ๖  แผ่น 
                                         
ฉาก    ขนาด ๔มมx๒”x๒”x6ม.  
จํานวน  ๑๐  เส้น 

 
                                              

 

บริษัท ทีเจทีเอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 

๑๕๕,๐๔๓.-บาท 

 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
              ประกาศ ณ วันที่   ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

                                                                                   นาวาเอก  พิชเยนทร์  ตันประเสริฐ 
                                                                                                  กรรมการผู้จัดการ 
                                                                                   
  


