
แบบ สรข.1
ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
1 ตรายาง ศส. จ านวน 2 อัน 181.90         181.90         เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 181.90          บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 181.90          บส. 381/63 ลว. 1 เม.ย. 63

2 ท าตรายาง จ านวน 32 อัน 2,765.95      2,765.95       เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 2,765.95       บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 2,765.95       บส. 389/63 ลว. 9 เม.ย. 63

3 จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองชั่ง 13,161.00     13,161.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 13,161.00      บ.เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 13,161.00      บส. 393/63 ลว. 13 เม.ย. 63

4 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,500.00      3,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ เซอร์วสิแอร์ 3,500.00       ร้านเกษมสันต์ เซอร์วสิแอร์ 3,500.00       บส. 402/63 ลว. 20 เม.ย. 63

5 ซ้ือหวัเก็บตัวอย่างอากาศฯ 150,000.00   150,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไซน์ พลัส 150,000.00    หจก.ไซน์ พลัส 150,000.00    บส. 73/63 ลว. 6 มี.ค. 63

6 ซ้ือโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 1,487.30      1,487.30       เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 1,487.30       ร้านศิริสวสัด์ิ 1,487.30       บส. 387/63 ลว. 8 เม.ย. 63

7 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 7 รายการ 88,382.00     88,382.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามวริิยะกิจ จ ากัด 88,382.00      บ.สยามวริิยะกิจ จ ากัด 88,382.00      บส. 388/63 ลว. 8 เม.ย. 63

8 ข้อตกลงแลกเปล่ียนยางรถยนต์ 12,600.00     12,600.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เรมี่ การยาง 12,600.00      หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เรมี่ การยาง 12,600.00      บส. 390/63 ลว. 10 เม.ย. 63

9 ซ้ือน้ ายาเช็ดพื้นสีเขียว ดีโปร 306 9,300.00      9,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุภาวดี เทรดด้ิง 9,300.00       ร้านสุภาวดี เทรดด้ิง 9,300.00       บส. 394/63 ลว. 14 เม.ย. 63

10 จา้งท าตรายางกร.2 จ านวน 50 อัน 6,141.80      6,141.80       เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลป ์เซ็นเตอร์ จ ากัด 6,141.80       บ.ประดิษฐ์ศิลป ์เซ็นเตอร์ จ ากัด 6,141.80       บส. 382/63 ลว. 1 เม.ย. 63

11 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 9,870.75      9,870.75       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 9,870.75       ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 9,870.75       บส. 392/63 ลว. 10 เม.ย. 63

12 ซ้ือวสัดุส านักงาน 9 รายการ 2,409.64      2,409.64       เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 2,409.64       ร้านศิริสวสัด์ิ 2,409.64       บส.391/63 ลว. 10 เม.ย. 63

13 จา้งด าเนินการประชาสัมพันธ ์กรอ. 638,148.00   638,148.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอวสิต้า พีอาร์ เอ็กซ์เซลเลนท์ฯ 638,148.00    บ.เอวสิต้า พีอาร์ เอ็กซ์เซลเลนท์ฯ 638,148.00    บส.106/63 ลว. 8 เม.ย. 63

14 ซ้ือพัดลมติดผนัง จ านวน 1 เคร่ือง 2,247.00      2,247.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 2,247.00       ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 2,247.00       บส.386/63 ลว. 8 เม.ย. 63

15 ตรายาง กร.1 จ านวน 23 อัน 2,846.20      2,846.20       เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 2,846.20       บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 2,846.20       บส.417/63 ลว. 22 เม.ย. 63

16 ตรายาง สล. จ านวน 3 อัน 294.25         294.25         เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 294.25          บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 294.25          บส.411/63 ลว. 22 เม.ย. 63

17
ซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบยีนเลขที่
ศศ-6278 5,126.48      5,126.48       เฉพาะเจาะจง บ.วรจกัร์ยนต์ฯ 5,126.48       บ.วรจกัร์ยนต์ฯ 5,126.48       บส.400/63 ลว. 20 เม.ย. 63

18
จา้งงานติดต้ังแผงบงัหน้าโต๊ะ
จ านวน 2 รายการ 86,135.00     86,135.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพัฒนกิจ 86,135.00      ร้านสยามพัฒนกิจ 86,135.00      บส.416/63 ลว. 22 เม.ย. 63

19
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น5 หอ้ง 510
จ านวน 1 เคร่ือง 6,000.00      6,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 6,000.00       ร้านเกษมสันต์ฯ 6,000.00       บส.401/63 ลว. 20 เม.ย. 63

20
จา้งซ่อมช่องต่อสัญญาณโปเจคเตอร์
จ านวน 2 รายการ 8,025.00      8,025.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธนตรินฯ 8,025.00       บ.ธนตรินฯ 8,025.00       บส.413/63 ลว. 22 เม.ย. 63

21 ซ้ือโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ จ านวน 3 เคร่ือง 2,664.30      2,664.30       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 2,664.30       ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 2,664.30       บส.383/63 ลว. 8 เม.ย. 63

22
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น1 หอ้ง 102
จ านวน 1 เคร่ือง 3,500.00      3,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 3,500.00       ร้านเกษมสันต์ฯ 3,500.00       บส.404/63 ลว. 20 เม.ย. 63

23
ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี A4 
(80 แกรม) จ านวน 1,000 รีม 98,440.00     98,440.00     เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิศเวร์ิค จก. 98,440.00      บ.ออฟฟิศเวร์ิค จก. 98,440.00      บส.419/63 ลว. 24 เม.ย. 63

24
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น2 หอ้ง 205
จ านวน 1 เคร่ือง 6,400.00      6,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 6,400.00       ร้านเกษมสันต์ฯ 6,400.00       บส.403/63 ลว. 20 เม.ย. 63

25

ค่าจดัท าเอกสารการประชุม
คณะกรรมการวตัถุอันตราย คร้ังที2่-1/
2563 จ านวน 50 เล่ม 6,644.70      6,644.70       เฉพาะเจาะจง หสจ. เอ เอ เอฯ 6,644.70       หสจ. เอ เอ เอฯ 6,644.70       บส.422/63 ลว. 27 เม.ย. 63

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกันยายน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วนัที่  30  เดือนเมษายน พ.ศ.2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ



26
ซ้ือดร้ัมและหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 2 
รายการ 23,507.90     23,507.90     เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ฯ 23,507.90      บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ฯ 23,507.90      บส.410/63 ลว. 22 เม.ย. 63

27 ตรายาง กกอ. จ านวน 15 อัน 1,631.75      1,631.75       เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,631.75       บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,631.75       บส.396/63 ลว. 14 เม.ย. 63

28
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น1 หอ้ง 101
จ านวน 1 เคร่ือง 4,500.00      4,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 4,500.00       ร้านเกษมสันต์ฯ 4,500.00       บส.385/63 ลว. 8 เม.ย. 63

29
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น1 หอ้ง 101
จ านวน 1 เคร่ือง 4,500.00      4,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 4,500.00       ร้านเกษมสันต์ฯ 4,500.00       บส.384/63 ลว. 8 เม.ย. 63

30
ค่าจดัท าเอกสาร "ถ่ายเอกสารหน้า
เด่ียว" จ านวน 100 ชุด 4,526.10      4,526.10       เฉพาะเจาะจง หสจ. เอ เอ เอฯ 4,526.10       หสจ. เอ เอ เอฯ 4,526.10       บส.406/63 ลว. 20 เม.ย. 63

31 ตรายาง กร.2 จ านวน 5 อัน 411.95         411.95         เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 411.95          บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 411.95          บส.429/63 ลว. 29 เม.ย. 63

32 ตรายาง สล. จ านวน 3 อัน 481.50         481.50         เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 481.50          บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 481.50          บส.423/63 ลว. 27 เม.ย. 63

33
ท าปา้ยชื่อติดหน้าหอ้ง รองอธบิดี
จ านวน 1 ปา้ย 3,745.00      3,745.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพัฒนกิจ 3,745.00       ร้านสยามพัฒนกิจ 3,745.00       บส.425/63 ลว. 28 เม.ย. 63

34
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น3 หอ้ง 303
จ านวน 1 เคร่ือง 1,800.00      1,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 1,800.00       ร้านเกษมสันต์ฯ 1,800.00       บส.405/63 ลว. 20 เม.ย. 63

35 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ 18,777.43     18,777.43     เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 18,777.43      ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 18,777.43      บส.426/63 ลว. 29 เม.ย. 63

36 ซองน้ าตาลขยายข้าง จ านวน 100 หอ่ 39,000.00     39,000.00     เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แหง่ชาติ 39,000.00      

โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แหง่ชาติ 39,000.00      บส.420/63 ลว. 24 เม.ย. 63

37
ซ้ือกล่องเก็บเอกสารฝาในตัว
จ านวน 1,000 ชุด 45,988.60     45,988.60     เฉพาะเจาะจง บ.ที.ซี.เอ็ม เปเปอร์บอ๊กซ์ จก. 45,988.60      บ.ที.ซี.เอ็ม เปเปอร์บอ๊กซ์ จก. 45,988.60      บส.427/63 ลว. 29 เม.ย. 63

38 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 10,441.06     10,441.06     เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 10,441.06      ร้านศิริสวสัด์ิ 10,441.06      บส.414/63 ลว. 22 เม.ย. 63

39 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,905.50      3,905.50       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 3,905.50       ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 3,905.50       บส.412/63 ลว. 22 เม.ย. 63

40 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 7,126.20      7,126.20       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 7,126.20       ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 7,126.20       บส.421/63 ลว. 24 เม.ย. 63

41
ซ่อมโต๊ะภายในหอ้งประชุม 
จ านวน 1 ตัว 4,815.00      4,815.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพัฒนกิจ 4,815.00       ร้านสยามพัฒนกิจ 4,815.00       บส.418/63 ลว. 23 เม.ย. 63

42 ซ้ือน้ ายาเช็ดกระจก จ านวน 60 ขวด 4,301.40      4,301.40       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 4,301.40       ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 4,301.40       บส.395/63 ลว. 14 เม.ย. 63

43
งานติดต้ังแผ่นเสริมหน้าโต๊ะ 
"หอ้งสารพันทันใจ" จ านวน 22 งาน 35,310.00     35,310.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพัฒนกิจ 35,310.00      ร้านสยามพัฒนกิจ 35,310.00      บส.424/63 ลว. 28 เม.ย. 63

44 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 36,465.60     36,465.60     เฉพาะเจาะจง บ.รามอินทราฯ 36,465.60      บ.รามอินทราฯ 36,465.60      บส.431/63 ลว. 29 เม.ย. 63

45
ซ่อมคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองพิมพ์
จ านวน 6 รายการ 18,618.00     18,618.00     เฉพาะเจาะจง บ.รามอินทราฯ 18,618.00      บ.รามอินทราฯ 18,618.00      บส.433/63 ลว. 30 เม.ย. 63

46
ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์                
จ านวน 2 รายการ 26,707.20     26,707.20     เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 26,707.20      ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 26,707.20      บส.407/63 ลว. 20 เม.ย. 63

47 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 30 กล่อง 80,892.00     80,892.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 80,892.00      ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 80,892.00      บส.409/63 ลว. 21 เม.ย. 63

48 จา้งฉีดพ่นฆา่เชื้อโรค จ านวน 4 คร้ัง 256,800.00   256,800.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอสอาร์ซีอาร์ กรุ๊ป จ ากัด 256,800.00    บ.เอสอาร์ซีอาร์ กรุ๊ป จ ากัด 256,800.00    บส.428/63 ลว. 29 เม.ย. 63

49
จา้งติดต้ังกระจกบานเล่ือนไฟฟ้า
อัตโนมัติหน้าอาคาร กรอ. จ านวน 1 งาน 117,000.00   117,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 117,000.00    บ.อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 117,000.00    บส.430/63 ลว. 29 เม.ย. 63

50

ซ้ือเคร่ืองตรวจวดัค่าความเปน็กรด-ด่าง
และค่าการน าไฟฟ้าในน้ าฯ จ.ขอนแก่น
จ านวน 1 เคร่ือง 117,000.00   117,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอส.พี โคราช จ ากัด 117,000.00    บ.เค.เอส.พี โคราช จ ากัด 117,000.00    ส.84/63 ลว. 10 เม.ย. 63



51
ท าปา้ยชื่ออะคริลิคสีม่วง"ผู้อ านวยการ
กอง" จ านวน 1 ปา้ย 963.00         963.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพัฒนกิจ 963.00          ร้านสยามพัฒนกิจ 963.00          บส.398/63 ลว. 16 เม.ย. 63

52
จา้งสอบเทียบครภณัฑ์วทิยาศาสตร์

4,761.50      4,761.50       เฉพาะเจาะจง
สมาครส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญีปุ่น่) 4,761.50       

สมาครส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญีปุ่น่) 4,761.50       บส.408/63 ลว. 20 เม.ย. 63

53

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วย
ต่ ากวา่ 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ 2,368,000.00 2,368,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.รามอินทรา อินเตอร์เทรด จก. 2,368,000.00  บ.รามอินทรา อินเตอร์เทรด จก. 2,368,000.00  ส.152/63 ลว. 24 เม.ย. 63

54
ซ้ือเคร่ืองดูดสูญญากาศ ต.คุ้งกระถิน
อ.เมือง จ.ราชบรีุ จ านวน 1 ชุด 107,000.00   107,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอบ ีซายเอกซ์ ผประเทศไทย)ฯ 107,000.00    บ.เอบ ีซายเอกซ์ ผประเทศไทย)ฯ 107,000.00    บส.83/63 ลว. 1 เม.ย. 63


