
แบบ สรข.1
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้างราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปเลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ตรายางวนัทีเ่ลขไทย เดือนเต็ม 2,354.00    2,354.00    เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ 2,354.00    บ.ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ 2,354.00    บส.263/63 ลว. 5 ก.พ. 63
  จ านวน 2 อัน

2
ซ้ือหมึกพมิพ ์XEROX P 355D 
จ านวน 2 กล่อง 13,910.00   13,910.00  เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 13,910.00  บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 13,910.00   บส.267/63 ลว. 5 ก.พ. 63

3 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 1,170.58    1,170.58    เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ 1,170.58    บ.ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ 1,170.58    บส. 304/63 ลว. 3 มี.ค. 63

4

ค่าจัดท าเอกสารการประชุม 
คณะอนกุรรมการพจิารณาร่าง
กฎหมาย
ล าดับฯ จ านวน 35 เล่ม 2,207.68    2,207.68    เฉพาะเจาะจง หสจ. เอ เอ เอ ฯ 2,207.68    หสจ. เอ เอ เอ ฯ 2,207.68    บส. 305/63 ลว. 3 มี.ค. 63

5

ตรายาง สล. จ านวน 17 อัน ,
ตรายาง สล. จ านวน 2 อันและตรา
ยาง
กทพ. จ านวน 3 อัน 3,006.70    3,006.70    เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ 3,006.70    บ.ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ 3,006.70    บส. 306/63 ลว. 3 มี.ค. 63

6 ตรายาง สล. จ านวน 2 รายการ 684.80       684.80      เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ 684.80      บ.ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ 684.80       บส. 314/63 ลว. 9 มี.ค. 63

7 ซ้ือวสัดุงานช่าง จ านวน 4 รายการ 30,944.40   30,944.40  เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 30,944.40  ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 30,944.40   บส. 308/63 ลว. 3 มี.ค. 63

8 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 3,862.70    3,862.70    เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 3,862.70    ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 3,862.70    บส.274/63 ลว. 14 ก.พ. 63

9

ซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
จอคอมพวิเตอร์
และเคร่ืองพมิพ ์จ านวน 3 รายการ 5,136.00    5,136.00    เฉพาะเจาะจง บ.รามอินทราฯ 5,136.00    บ.รามอินทราฯ 5,136.00    บส.270/63 ลว. 12 ก.พ. 63

10
ซ้ือหมึก Printer Laser จ านวน 2 
รายการ 95,208.60   95,208.60  เฉพาะเจาะจง บ.แกรนด์ มารีนฯ 95,208.60  บ.แกรนด์ มารีนฯ 95,208.60   บส.283/63 ลว. 18 ก.พ. 63

11
ซ้ือหมึกและ DRUM จ านวน 2 
รายการ 12,112.40   12,112.40  เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 12,112.40  บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 12,112.40   บส.282/63 ลว. 18 ก.พ. 63

12

ซ้ือ DRUM XEROX P265 / 
CT351055
จ านวน 4 กล่อง 10,614.40   10,614.40  เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 10,614.40  บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 10,614.40   บส.277/63 ลว. 17 ก.พ. 63

13

ซ่อมแซมประตูกระจกบานสวงิตกขูด
พืน้ฯ
จ านวน 2 บาน 3,210.00    3,210.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกิจ 3,210.00    ร้านสยามพฒันกิจ 3,210.00    บส.287/63 ลว. 21 ก.พ. 63

14 ท าปา้ยชื่อจ านวน 1 ปา้ย 963.00       963.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกิจ 963.00      ร้านสยามพฒันกิจ 963.00       บส.272/63 ลว. 14 ก.พ. 63

15 ซ้ือกระดาษช าระ จ านวน 100 ลัง 85,600.00   85,600.00  เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูนแิคร์ จ ากัด 85,600.00  บ.สยามยูนแิคร์ จ ากัด 85,600.00   บส.271/63 ลว. 12 ก.พ. 63

16
ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร IDEA GREEN
จ านวน 1,000 รีม 98,440.00   98,440.00  เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟศิเวร์ิค จ ากัด 98,440.00  บ.ออฟฟศิเวร์ิค จ ากัด 98,440.00   บส.289/63 ลว. 21 ก.พ. 63

17
ปกเก็บเอกสารสีน้ าตาล จ านวน 200
 หอ่ 42,800.00   42,800.00  เฉพาะเจาะจง

โรงพมิพส์ านกังานพระพทุธ
ศาสนาแหง่ชาติ 42,800.00  

โรงพมิพส์ านกังานพระ
พทุธ
ศาสนาแหง่ชาติ 42,800.00   บส.291/63 ลว. 24 ก.พ. 63

18 ซ้ือวสัดุส านกังาน 14,252.40   14,252.40  เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 14,252.40  ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 14,252.40   บส.281/63 ลว. 18 ก.พ. 63

19
ข้อตกลงแลกเปล่ียนยางรถยนต์ ศศ-
6278 12,200.00   12,200.00  เฉพาะเจาะจง หสจ. เรมี่ การยาง 12,200.00  หสจ. เรมี่ การยาง 12,200.00   บส.285/63 ลว. 21 ก.พ. 63

20
ข้อตกลงแลกเปล่ียนยางรถยนต์ ฎธ-
1105 19,400.00   19,400.00  เฉพาะเจาะจง หสจ. เรมี่ การยาง 19,400.00  หสจ. เรมี่ การยาง 19,400.00   บส.286/63 ลว. 21 ก.พ. 63

และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วนัที ่ 29  เดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ



21 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 2 รายการ 25,722.80   25,722.80  เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 25,722.80  บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 25,722.80   บส.292/63 ลว. 24 ก.พ. 63

22
 จ้างซ่อมบ ารุงพร้อมเปล่ียนอะไหล่
ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ฯ 27,285.00   27,285.00  เฉพาะเจาะจง

บ.ไทยสหกิจ 
อุตสาหกรรมฯ 27,285.00  

บ.ไทยสหกิจ 
อุตสาหกรรมฯ 27,285.00   บส.278/63 ลว. 17 ก.พ. 63

23 ท าตรายาง จ านวน 4 อัน 417.30       417.30      เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ 417.30      บ.ประดิษฐ์ศิลปเ์ซ็นเตอร์ 417.30       บส.284/63 ลว. 21 ก.พ. 63

24
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองท าลายเอกสาร 
จ านวน 1 เคร่ือง 5,617.50    5,617.50    เฉพาะเจาะจง บ.ธนตรินฯ 5,617.50    บ.ธนตรินฯ 5,617.50    บส.269/63 ลว. 11 ก.พ. 63

25 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 3,638.00    3,638.00    เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 3,638.00    ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 3,638.00    บส.296/63 ลว. 27 ก.พ. 63

26

ซ้ือหมึก Printer HP (ขาว-ด า) , 
RICOH 
(สี) จ านวน 5 รายการ 28,772.30   28,772.30  เฉพาะเจาะจง บ.แกรนด์ มารีนฯ 28,772.30  บ.แกรนด์ มารีนฯ 28,772.30   บส.293/63 ลว. 25 ก.พ. 63

27 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 12,112.40   12,112.40  เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 12,112.40  ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 12,112.40   บส.290/63 ลว. 24 ก.พ. 63

28

 จ้างเดินสายไฟสวทิซ์ + โคมดาวไลท์
3ดวง ส่องสวา่ง "ปา้ยสารพนัทนัใจ"
จ านวน 1 งาน 4,280.00    4,280.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกิจ 4,280.00    ร้านสยามพฒันกิจ 4,280.00    บส.294/63 ลว. 26 ก.พ. 63

29
 จ้างปา้ยบอร์ดวสัิยทศัน์/ค่านยิม
"หอ้งสารพนัทนัใจ" จ านวน 1 บอร์ด 14,980.00   14,980.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกิจ 14,980.00  ร้านสยามพฒันกิจ 14,980.00   บส.295/63 ลว. 26 ก.พ. 63

30 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 3,103.00    3,103.00    เฉพาะเจาะจง บ.ธนตรินฯ 3,103.00    บ.ธนตรินฯ 3,103.00    บส.280/63 ลว. 18 ก.พ. 63

31
จ้างตรวจสอบสมรรถนะครุภณัฑ์ 
วทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 7,490.00    7,490.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไทยยูนคี จก. 7,490.00    บ.ไทยยูนคี จก. 7,490.00    บส.264/63 ลว. 5 ก.พ. 63

32
ซ้ืออุปกรณ์หวัคัดฝุ่นแขวนลอยขนาด
2.5 ไมครอนฯ จ านวน 2 ชิ้น 99,510.00   99,510.00  เฉพาะเจาะจง บ.ชตา อินสทรูเม้นท ์จก. 99,510.00  บ.ชตา อินสทรูเม้นท ์จก. 99,510.00   บส.273/63 ลว. 14 ก.พ. 63

33 ซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ จ านวน 4 รายการ 12,711.60   12,711.60  เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ฯ 12,711.60  บ.ริโก้ฯ 12,711.60   บส.288/63 ลว. 21 ก.พ. 63

34

ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน 
(ร.4)
จ านวน 4 รายการ 24,824.00   24,824.00  เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 24,824.00  องค์การค้าของ สกสค. 24,824.00   บส.275/63 ลว. 14 ก.พ. 63


