
แบบ สรข.1
ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1
ซ้ือ DRUM และหมึกพิมพ์
จ านวน 8 รายการ 55,918.20      55,918.20     เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 55,918.20      บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 55,918.20     บส.94/63 ลว.8 พ.ย. 62

2
ค่าจดัท าเอกสาร แผนปฏบิติัการลด
ก๊าซเรือนกระจกฯ จ านวน 50 เล่ม 3,477.50        3,477.50      เฉพาะเจาะจง หจก. เอ เอ เอฯ 3,477.50        หจก. เอ เอ เอฯ 3,477.50       บส.97/63 ลว.8 พ.ย. 62

3 ซ่อมรถยนต์อีซูซุ ทะเบยีน ฎธ-1105 9,611.92        9,611.92      เฉพาะเจาะจง บ.ตรีเพชรอีซูซุบริการ จก. 9,611.92        บ.ตรีเพชรอีซูซุบริการ จก. 9,611.92       บส.101/63 ลว.12 พ.ย. 62

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,738.13        2,738.13      เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 2,738.13        ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 2,738.13       บส.91/63 ลว.8 พ.ย. 62

5 ท าตรายาง จ านวน 25 อัน 3,199.30        3,199.30      เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 3,199.30        บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 3,199.30       บส.89/63 ลว.7 พ.ย. 62

6
ซ้ือ DRUM และหมึกพิมพ์ 
จ านวน 4 รายการ 46,117.00      46,117.00     เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 46,117.00      บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 46,117.00     บส.93/63 ลว.8 พ.ย. 62

7 ท าตรายาง จ านวน 3 อัน 272.85          272.85         เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 272.85          บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 272.85         บส.102/63 ลว.12 พ.ย. 62

8

ค่าจดัท าเอกสาร ร่างกฎกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ.2535
จ านวน 100 ชุด 6,420.00        6,420.00      เฉพาะเจาะจง หจก. เอ เอ เอฯ 6,420.00        หจก. เอ เอ เอฯ 6,420.00       บส.90/63 ลว.7 พ.ย. 62

9
ท าตรายาง สล. จ านวน 5 อัน และตรายาง 
กอน. จ านวน 1 อัน 1,305.40        1,305.40      เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,305.40        บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,305.40       บส.96/63 ลว.8 พ.ย. 62

10 ท าตรางยาง กทพ. จ านวน 8 อัน 743.65          743.65         เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 743.65          บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 743.65         บส.108/63 ลว.14 พ.ย. 62

11 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 7,588.44        7,588.44      เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 7,588.44        ร้านศิริสวสัด์ิ 7,588.44       บส.95/63 ลว.8 พ.ย. 62

12 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 4,641.66        4,641.66      เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 4,641.66        ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 4,641.66       บส.92/63 ลว.8 พ.ย. 62

13
จา้งอัดภาพสีรูปถ่ายเจา้หน้าที่ศูนย์บริการสาร
พันทันใจฯ จ านวน 63 ใบ 539.28          539.28         เฉพาะเจาะจง บ.ธนตรินฯ 539.28          บ.ธนตรินฯ 539.28         บส.106/63 ลว.14 พ.ย. 62

14 ซ้ือสารเคมีและวสัดุวทิยาศาสตร์ 77,510.80      77,510.80     เฉพาะเจาะจง บ.โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จก. 77,510.80      บ.โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จก. 77,510.80     บส.112/63 ลว.15 พ.ย. 62

15
จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น4 หอ้ง 402 
จ านวน 1 เคร่ือง 5,300.00        5,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ 5,300.00        ร้านเกษมสันต์ 5,300.00       บส.119/63 ลว.19 พ.ย. 62

16
จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น4 หอ้ง 402 
จ านวน 1 เคร่ือง 5,000.00        5,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ 5,000.00        ร้านเกษมสันต์ 5,000.00       บส.120/63 ลว.19 พ.ย. 62

17
จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (ชั้นดาดฟ้า)   
จ านวน 1 เคร่ือง 3,500.00        3,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ 3,500.00        ร้านเกษมสันต์ 3,500.00       บส.105/63 ลว.14 พ.ย. 62

18 จา้งท าตรายาง จ านวน 79 อัน 9,737.00        9,737.00      เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 9,737.00        บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 9,737.00       บส.123/63 ลว.19 พ.ย. 62

19
จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (หอ้ง รรอ.) หอ้ง 510
จ านวน 1 เคร่ือง 15,400.00      15,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ 15,400.00      ร้านเกษมสันต์ 15,400.00     บส.110/63 ลว.15 พ.ย. 62

20
ซ้ือน้ ายาท าความสะอาดประจ าวนั ดีโปร 306
จ านวน 50 แกลลอน 15,500.00      15,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุภาวดี เทรดด้ิง 15,500.00      ร้านสุภาวดี เทรดด้ิง 15,500.00     บส.122/63 ลว.19 พ.ย. 62

21
จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (หอ้ง รรอ.) หอ้ง 510
จ านวน 1 เคร่ือง 15,400.00      15,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ 15,400.00      ร้านเกษมสันต์ 15,400.00     บส.111/63 ลว.15 พ.ย. 62

22
จดัท าเอกสาร ประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะ
กรรมการวสิามัญฯ จ านวน 90 เล่ม 4,538.62        4,538.62      เฉพาะเจาะจง หจก. เอ เอ เอฯ 4,538.62        หจก. เอ เอ เอฯ 4,538.62       บส.114/63 ลว.19 พ.ย. 62

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกันยายน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วนัที่  30  เดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2562

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ



23
ซ้ือปล๊ักไฟฟ้า ขนาด 5 รูเสียบ ความยาว 3 เมตร
มีสวติช์เปดิ-ปดิ จ านวน 5 อัน 3,477.50        3,477.50      เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 3,477.50        ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 3,477.50       บส.116/63 ลว.19 พ.ย. 62

24
จา้งซ่อมแซมตะแกรงรางน้ า บริเวณข้างอาคาร
กรอ. 16,050.00      16,050.00     เฉพาะเจาะจง หสจ.ลัดดา 16,050.00      หสจ.ลัดดา 16,050.00     บส.107/63 ลว.14 พ.ย. 62

25
ข้อตกลงแลกเปล่ียนยางรถยนต์ ทะเบยีน 
ฎห-7116 13,000.00      13,000.00     เฉพาะเจาะจง หสจ.เรมี่การยาง 13,000.00      หสจ.เรมี่การยาง 13,000.00     บส.103/63 ลว.13 พ.ย. 62

26 จา้งท าเกียรติบตัรและตกแต่งสถานที่ 6,206.00        6,206.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธนตรินฯ 6,206.00        บ.ธนตรินฯ 6,206.00       บส.128/63 ลว.25 พ.ย. 62

27
ซ้ือวสัดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์)
จ านวน 5 รายการ 19,816.40      19,816.40     เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 19,816.40      ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 19,816.40     บส.113/63 ลว.15 พ.ย. 62

28 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 5 รายการ 23,326.00      23,326.00     เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 23,326.00      บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 23,326.00     บส.126/63 ลว.21 พ.ย. 62

29
ตรายาง สล. จ านวน 120 อัน , ตรายาง สล. 
จ านวน 6 อัน และตรายาง กมร. จ านวน 4 อัน 10,448.55      10,448.55     เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 10,448.55      บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 10,448.55     บส.133/63 ลว.26 พ.ย. 62

30

จดัท าเอกสาร การประชุมคณะกรรมการวตัถุ
อันตราย คร้ังที่ 1-1/2562 ระเบยีบวาระที่ 4.2
จ านวน 50 เล่ม 6,403.95        6,403.95      เฉพาะเจาะจง หจก. เอ เอ เอฯ 6,403.95        หจก. เอ เอ เอฯ 6,403.95       บส.132/63 ลว.25 พ.ย. 62

31
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาด 24,000 บทีียู พร้อมติดต้ัง   1 เคร่ือง 34,400.00      34,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ 34,400.00      ร้านเกษมสันต์ 34,400.00     บส.145/63 ลว.27 พ.ย. 62

32

จดัท าเอกสาร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียม
พร้อมสู่การแก้ไขปญัหาการบริหารจดัการงาน
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   60 เล่ม 7,273.86        7,273.86      เฉพาะเจาะจง หจก. เอ เอ เอฯ 7,273.86        หจก. เอ เอ เอฯ 7,273.86       บส.127/63 ลว.21 พ.ย. 62

33 ท าตรายาง จ านวน 10 อัน 893.45          893.45         เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 893.45          บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 893.45         บส.136/63 ลว.26 พ.ย. 62

34
จดัท าเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณราย
จา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563ฯ  60 เล่ม 14,111.16      14,111.16     เฉพาะเจาะจง หจก. เอ เอ เอฯ 14,111.16      หจก. เอ เอ เอฯ 14,111.16     บส.148/63 ลว.28 พ.ย. 62

35
จดัท าเอกสารส าหรับผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่เปา้หมาย จ านวน 5,374 ชุด 12,707.90      12,707.90     เฉพาะเจาะจง หจก. เอ เอ เอฯ 12,707.90      หจก. เอ เอ เอฯ 12,707.90     บส.151/63 ลว.29 พ.ย. 62

36
ท าปา้ยชื่ออธบิดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
กรอบรูป จ านวน 1 งาน 4,280.00        4,280.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพัฒนกิจ 4,280.00        ร้านสยามพัฒนกิจ 4,280.00       บส.115/63 ลว.19 พ.ย. 62

37 หมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสาร จ านวน 2 รายการ 2,418.20        2,418.20      เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 2,418.20        ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 2,418.20       บส.130/63 ลว.25 พ.ย. 62

38 ตรายาง สล. จ านวน 4 อัน , กอน. จ านวน 3 อัน 711.55          711.55         เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 711.55          บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 711.55         บส.146/63 ลว.27 พ.ย. 62

39 จา้งติดต้ังฉากกั้นหอ้ง จ านวน 1 งาน 3,424.00        3,424.00      เฉพาะเจาะจง หสจ.ลัดดา 3,424.00        หสจ.ลัดดา 3,424.00       บส.147/63 ลว.28 พ.ย. 62

40 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 7,126.20        7,126.20      เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 7,126.20        ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 7,126.20       บส.125/63 ลว.20 พ.ย. 62

41 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 20 กล่อง 99,831.00      99,831.00     เฉพาะเจาะจง บ.แกรนด์ มารีนฯ 99,831.00      บ.แกรนด์ มารีนฯ 99,831.00     บส.118/63 ลว.19 พ.ย. 62

42 ซ้ือดรัมเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 6 กล่อง 28,676.00      28,676.00     เฉพาะเจาะจง บ.แกรนด์ มารีนฯ 28,676.00      บ.แกรนด์ มารีนฯ 28,676.00     บส.117/63 ลว.19 พ.ย. 62

43 ซ้ือแฟ้มเสนอเซ็น อค. จ านวน 124 อัน 21,892.20      21,892.20     เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 21,892.20      ร้านศิริสวสัด์ิ 21,892.20     บส.109/63 ลว.15 พ.ย. 62

44
ซ้ือถุงขยะเล็ก จ านวน 400 หอ่ และถุงขยะใหญ่
จ านวน 300 หอ่ 40,232.00      40,232.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 40,232.00      ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 40,232.00     บส.100/63 ลว.12 พ.ย. 62

45 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,889.00        2,889.00      เฉพาะเจาะจง บ.รามอินทรา อินเตอร์เทรดฯ 2,889.00        บ.รามอินทรา อินเตอร์เทรดฯ 2,889.00       บส.138/63 ลว.26 พ.ย. 62

46 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 1,840.40        1,840.40      เฉพาะเจาะจง บ.รามอินทรา อินเตอร์เทรดฯ 1,840.40        บ.รามอินทรา อินเตอร์เทรดฯ 1,840.40       บส.143/63 ลว.26 พ.ย. 62



47 ซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบยีน ศศ-6268 37,130.07      37,130.07     เฉพาะเจาะจง บ.วรจกัร์ยนต์ จ ากัด 37,130.07      บ.วรจกัร์ยนต์ จ ากัด 37,130.07     บส.131/63 ลว.25 พ.ย. 62

48

จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง   
 และเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง

12,947.00      12,947.00     เฉพาะเจาะจง บ.รามอินทรา อินเตอร์เทรดฯ 12,947.00      บ.รามอินทรา อินเตอร์เทรดฯ 12,947.00     บส.137/63 ลว.26 พ.ย. 62

49 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 2 รายการ 91,752.50      91,752.50     เฉพาะเจาะจง บ.แกรนด์ มารีนฯ 91,752.50      บ.แกรนด์ มารีนฯ 91,752.50     บส.139/63 ลว.26 พ.ย. 62

50
จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง
และเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง 6,099.00        6,099.00      เฉพาะเจาะจง บ.รามอินทรา อินเตอร์เทรดฯ 6,099.00        บ.รามอินทรา อินเตอร์เทรดฯ 6,099.00       บส.140/63 ลว.26 พ.ย. 62

51 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 54,313.20      54,313.20     เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 54,313.20      ร้านศิริสวสัด์ิ 54,313.20     บส.142/63 ลว.26 พ.ย. 62

52 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 4 รายการ 40,221.30      40,221.30     เฉพาะเจาะจง บ.แกรนด์ มารีนฯ 40,221.30      บ.แกรนด์ มารีนฯ 40,221.30     บส.141/63 ลว.26 พ.ย. 62

53
เปล่ียนโช๊คอัพประตู บานประตู กุญแจที่ช ารุด
และซ่อมเปล่ียนกลอนล็อคประตู อาคาร กรอ. 57,459.00      57,459.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพัฒนกิจ 57,459.00      ร้านสยามพัฒนกิจ 57,459.00     บส.98/63 ลว.8 พ.ย. 62

54 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 6,370.78        6,370.78      เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 6,370.78        ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 6,370.78       บส.150/63 ลว.28 พ.ย. 62

55
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ของ กรอ.
จ านวน 10 คัน (งวด1) 285,750.00    285,750.00   เฉพาะเจาะจง บ. ช. พัฒนาค่ร์เรนท์ จก. 285,750.00     บ. ช. พัฒนาค่ร์เรนท์ จก. 285,750.00   ส.64/63 ลว.1 พ.ย. 62

56
จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หอ้ง 305
 จ านวน 1 เคร่ือง 4,000.00        4,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ 4,000.00        ร้านเกษมสันต์ 4,000.00       บส.121/63 ลว.19 พ.ย. 62

57
พิมพ์หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบยีนเคร่ือง
จกัร (ร.2/1) จ านวน 3 รายการ 282,000.00    282,000.00   เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธ
ศาสนาแหง่ชาติ 282,000.00     

โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธ
ศาสนาแหง่ชาติ 282,000.00   บส.104/63 ลว.14 พ.ย. 62

58 รถบสัโดยสาร จ านวน 2 คัน 33,000.00      33,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ธนัชวชิญ์ แทรเวลฯ 33,000.00      บ.ธนัชวชิญ์ แทรเวลฯ 33,000.00     บส.124/63 ลว.19 พ.ย. 62


