
แบบ สรข.1
ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
1 ตรายาง กร.1 จ านวน 13 อนั 5,071.80       5,071.80       เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 5,071.80         บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 1,514.05        บส.206/63 ลว. 2 ม.ค. 63

2
ตรายาง กร.2 จ านวน 14 อนั , กม.  13 อนั
กร.1 จ านวน 16 อนั 4,247.90       4,247.90       เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 4,247.90         บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 4,247.90        บส.207/63 ลว. 3 ม.ค. 63

3 ท าตรายาง จ านวน 9 อนั 1,203.75       1,203.75       เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 1,203.75         บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 1,203.75        บส.223/63 ลว. 15 ม.ค. 63

4 ท าตรายาง จ านวน 28 อนั 3,680.80       3,680.80       เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 3,680.80         บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 3,680.80        บส.224/63 ลว. 15 ม.ค. 63

5
ท าตรายาง สล. 13 อนั , กมร. 6 อนั , กอน.
 1 อนั 2,129.30       2,129.30       เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 2,129.30         บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 2,129.30        บส.216/63 ลว. 15 ม.ค. 63

6 ซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ฮง-9523 20,960.23      20,960.23     เฉพาะเจาะจง บ.วรจกัร์ยนต์ จ ากดั 20,960.23        บ.วรจกัร์ยนต์ จ ากดั 20,960.23       บส.208/63 ลว. 7 ม.ค. 63

7 ตรายาง ศบพ. จ านวน 18 อนั 1,738.75       1,738.75       เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 1,738.75         บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 1,738.75        บส.230/63 ลว. 16 ม.ค. 63

8
ท าป้ายเคร่ืองหมายจราจร "ห้ามเล้ียวขวา"
40x43 ซม. จ านวน 1 ป้าย 1,926.00       1,926.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกจิ 1,926.00         ร้านสยามพฒันกจิ 1,926.00        บส.214/63 ลว. 13 ม.ค. 63

9
ท าป้ายชื่อท าเนียบ "นายประกอบ ววิธิจนิดา"
ขนาด 4x15 นิ้ว จ านวน 1 ป้าย 3,210.00       3,210.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกจิ 3,210.00         ร้านสยามพฒันกจิ 3,210.00        บส.215/63 ลว. 13 ม.ค. 63

10
ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP 
จ านวน 4 รายการ 28,355.00      28,355.00     เฉพาะเจาะจง บ.แกรนด์ มารีนฯ 28,355.00        บ.แกรนด์ มารีนฯ 28,355.00       บส.222/63 ลว. 15 ม.ค. 63

11
ซ้ือหมึกพมิพ ์ยี่ห้อ Canon รุ่น Pixma 
ix6870 จ านวน 4 รายการ 5,681.70       5,681.70       เฉพาะเจาะจง บ.แกรนด์ มารีนฯ 5,681.70         บ.แกรนด์ มารีนฯ 5,681.70        บส.212/63 ลว. 10 ม.ค. 63

12
จา้งซ่อมแซมประตูกระจก บริเวณหน้าทาง
เข้าอาคาร จ านวน 2 บาน 10,700.00      10,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกจิ 10,700.00        ร้านสยามพฒันกจิ 10,700.00       บส.209/63 ลว. 7 ม.ค. 63

13
ซ่อมรถยนต์อซูีซุ หมายเลขทะเบียน
ฎห-1350 26,958.54      26,958.54     เฉพาะเจาะจง บ.ตรีเพชรอซูีซุบริการ จก. 26,958.54        บ.ตรีเพชรอซูีซุบริการ จก. 26,958.54       บส.218/63 ลว. 15 ม.ค. 63

14
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น 1 ห้อง 102
จ านวน 1 เคร่ือง 5,300.00       5,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 5,300.00         ร้านเกษมสันต์ฯ 5,300.00        บส.228/63 ลว. 16 ม.ค. 63

15
ซ้ือกล่องเกบ็เอกสารฝาในตัว (ไม่พมิพ์)
จ านวน 1,070 ชุด 49,207.80      49,207.80     เฉพาะเจาะจง บ.ที.ซี.เอน็.เปเปอร์บ๊อกซ์ฯ 49,207.80        บ.ที.ซี.เอน็.เปเปอร์บ๊อกซ์ฯ 49,207.80       บส.205/63 ลว. 2 ม.ค. 63

16
จา้งจดัท าเอกสาร กฎหมายและการจดัการ
มลพษิอากาศจากอตุสาหกรรม  150 เล่ม 12,745.31      12,745.31     เฉพาะเจาะจง หสจ. เอ เอ เอ ฯ 12,745.31        หสจ. เอ เอ เอ ฯ 12,745.31       บส.220/63 ลว. 15 ม.ค. 63

17
จา้งถ่ายเอกสาร ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1-6
จ านวน 100 ชุด 1,637.10       1,637.10       เฉพาะเจาะจง หสจ. เอ เอ เอ ฯ 1,637.10         หสจ. เอ เอ เอ ฯ 1,637.10        บส.229/63 ลว. 16 ม.ค. 63

18
จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น 3 ห้อง 304
จ านวน 3 เคร่ือง 6,800.00       6,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 6,800.00         ร้านเกษมสันต์ฯ 6,800.00        บส.226/63 ลว. 16 ม.ค. 63

19
ท าตรายาง  1 อนั , กอน.  14 อนั         
และ กทพ.  4 อนั 2,332.60       2,332.60       เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 2,332.60         บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 2,332.60        บส.245/63 ลว. 23 ม.ค. 63

20 ท าตรายาง ศส จ านวน 2 อนั 192.60          192.60         เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 192.60            บ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ 192.60           บส.248/63 ลว. 27 ม.ค. 63

21
ซ้ือพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 พร้อมกรอบสีโอค๊
ขลิบทอง ขนาด30x46 ซม. จ านวน 1 ชิ้น 1,498.00       1,498.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 1,498.00         ร้านศิริสวสัด์ิ 1,498.00        บส.213/63 ลว. 13 ม.ค. 63

22
 จดัท าเอกสาร ประกอบการประชุมคณะ
อนุกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายฯ  35 เล่ม 1,348.20       1,348.20       เฉพาะเจาะจง หสจ. เอ เอ เอ ฯ 1,348.20         หสจ. เอ เอ เอ ฯ 1,348.20        บส.237/63 ลว. 21 ม.ค. 63

23 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2,118.60       2,118.60       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 2,118.60         ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 2,118.60        บส.211/63 ลว. 15 ม.ค. 63

24 จา้งท าม่านบังแดด จ านวน 1 รายการ 7,337.85       7,337.85       เฉพาะเจาะจง บ.เค-ซาย จ ากดั 7,337.85         บ.เค-ซาย จ ากดั 7,337.85        บส.233/63 ลว. 17 ม.ค. 63

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกนัยายน
กรมโรงงานอตุสาหกรรม

วนัที่  31  เดือนมกราคม พ.ศ.2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ



25 ซ้ือวสัดุส านักงาน 3,638.00       3,638.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 3,638.00         ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 3,638.00        บส.238/63 ลว. 21 ม.ค. 63

26 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 3 รายการ 22,598.40      22,598.40     เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อิง๊ค์ คอมพวิเตอร์ฯ 22,598.40        บ.มิสเตอร์ อิง๊ค์ คอมพวิเตอร์ฯ 22,598.40       บส.240/63 ลว. 21 ม.ค. 63

27
จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์และเคร่ืองพมิพ์
จ านวน 4 รายการ 14,445.00      14,445.00     เฉพาะเจาะจง บ.รามอนิทราฯ 14,445.00        บ.รามอนิทราฯ 14,445.00       บส.247/63 ลว. 23 ม.ค. 63

28
 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง
ชั้น 3 ห้อง 310 10,300.00      10,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 10,300.00        ร้านเกษมสันต์ฯ 10,300.00       บส.210/63 ลว. 8 ม.ค. 63

29
 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง
ชั้น 1 ห้อง 101 3,200.00       3,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 3,200.00         ร้านเกษมสันต์ฯ 3,200.00        บส.227/63 ลว. 16 ม.ค. 63

30
ซ่อมเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออก         
โช๊คประตู และปุ่ม Exit Switch 41,997.50      41,997.50     เฉพาะเจาะจง บ.ยูเอฟโอ ซีซีทีวฯี 41,997.50        บ.ยูเอฟโอ ซีซีทีวฯี 41,997.50       บส.246/63 ลว. 23 ม.ค. 63

31 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 5,127.44       5,127.44       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 5,127.44         ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 5,127.44        บส.253/63 ลว. 29 ม.ค. 63

32 ซ้ือสารเคมีและวสัดุวทิยาศาสตร์ 84,931.25      84,931.25     เฉพาะเจาะจง บ.เอม็ที อนิสทรูเม้นท์ จก. 84,931.25        บ.เอม็ที อนิสทรูเม้นท์ จก. 84,931.25       บส.239/63 ลว. 21 ม.ค. 63

33
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องโถงกลาง
จ านวน 1 เคร่ือง 6,500.00       6,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 6,500.00         ร้านเกษมสันต์ฯ 6,500.00        บส.236/63 ลว. 20 ม.ค. 63

34
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (ชั้น4 ห้อง402)
จ านวน 1 เคร่ือง 8,200.00       8,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 8,200.00         ร้านเกษมสันต์ฯ 8,200.00        บส.242/63 ลว. 22 ม.ค. 63

35
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (ชั้น1 ห้องโถงกลาง)
จ านวน 1 เคร่ือง 3,800.00       3,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 3,800.00         ร้านเกษมสันต์ฯ 3,800.00        บส.243/63 ลว. 22 ม.ค. 63

36 ท าป้ายอะคริลิค จ านวน 2 ป้าย 1,284.00       1,284.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกจิ 1,284.00         ร้านสยามพฒันกจิ 1,284.00        บส.244/63 ลว. 22 ม.ค. 63

37
จา้งเปล่ียนชื่อป้ายเกา่ จ านวน 1 ป้าย และ
ท าป้ายใหม่ จ านวน 3 ป้าย 1,926.00       1,926.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกจิ 1,926.00         ร้านสยามพฒันกจิ 1,926.00        บส.241/63 ลว. 22 ม.ค. 63

38 ท าป้าย จ านวน 6 รายการ 5,243.00       5,243.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกจิ 5,243.00         ร้านสยามพฒันกจิ 5,243.00        บส.255/63 ลว. 29 ม.ค. 63

39 ซ้ือเคร่ืองเบญจรงค์ จ านวน 1 ชิ้น 1,498.00       1,498.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 1,498.00         ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 1,498.00        บส.217/63 ลว. 15 ม.ค. 63


