
แบบ สรข.1
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 ซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบยีน ฮฉ-365 37,762.44           37,762.44   เฉพาะเจาะจง บ.วรจักร์ยนต์ จ ากัด 37,762.44    บ.วรจักร์ยนต์ จ ากัด 37,762.44   บส. 475/63 ลว. 1 มิ.ย. 63

2
ตรายาง กอน. จ านวน 3 อัน , ตรายาง สล. 
จ านวน 118 อัน 10,175.70           10,175.70   เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 10,175.70    บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 10,175.70   บส. 480/63 ลว. 5 มิ.ย. 63

3
ซ้ือเก้าอี้ส านกังาน ขนาด 56x65x90 ซม.
จ านวน 10 ตัว 47,080.00           47,080.00   เฉพาะเจาะจง บ.สยามวริิยะกิจ จ ากัด 47,080.00    บ.สยามวริิยะกิจ จ ากัด 47,080.00   บส. 492/63 ลว. 11 มิ.ย. 63

4 ตรายาง กร.1 จ านวน 12 อัน 1,326.80             1,326.80    เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,326.80     บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,326.80    บส. 489/63 ลว. 9 มิ.ย. 63

5

ซ้ือคล๊ิปด า จ านวน 200 กล่อง , สก๊อต
เทปใส จ านวน 600 กล่อง , กระดาษถ่าย
เอกสาร A3 จ านวน 25 รีม 85,974.50           85,974.50   เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 85,974.50    ร้านศิริสวสัด์ิ 85,974.50   บส. 479/63 ลว. 5 มิ.ย. 63

6 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 2 รายการ 27,252.90           27,252.90   เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 27,252.90    ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 27,252.90   บส. 483/63 ลว. 8 มิ.ย. 63

7 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 3,338.40             3,338.40    เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 3,338.40     ร้านศิริสวสัด์ิ 3,338.40    บส. 484/63 ลว. 8 มิ.ย. 63

8
ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพเ์อกสาร 
จ านวน 2 รายการ 2,482.40             2,482.40    เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 2,482.40     ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 2,482.40    บส. 476/63 ลว. 1 มิ.ย. 63

9 ซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบยีน ษฮ-1110 6,716.93             6,716.93    เฉพาะเจาะจง บ.วรจักร์ยนต์ จ ากัด 6,716.93     บ.วรจักร์ยนต์ จ ากัด 6,716.93    บส. 508/63 ลว. 17 มิ.ย. 63

10 ตรายาง กปภ. จ านวน 17 อัน 1,460.55             1,460.55    เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,460.55     บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,460.55    บส. 506/63 ลว. 16 มิ.ย. 63

11
จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการ
วตัถุอันตรายฯ จ านวน 12 ชุด 4,775.84             4,775.84    เฉพาะเจาะจง หสจ. เอ เอ เอฯ 4,775.84     หสจ. เอ เอ เอฯ 4,775.84    บส. 478.1/63 ลว. 4 มิ.ย. 63

12 ซ้ือพสัดุส านกังาน 16,035.02           16,035.02   เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 16,035.02    ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 16,035.02   บส.481/63 ลว.5 มิ.ย. 63

13 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 4,825.70             4,825.70    เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 4,825.70     ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 4,825.70    บส.497/63 ลว.12 มิ.ย. 63

14
จ้างจัดท าเอกสาร ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจ านวน 12 ชุด 756.40               756.40       เฉพาะเจาะจง หสจ. เอ เอ เอฯ 756.40        หสจ. เอ เอ เอฯ 756.40       บส.498.1/63 ลว.15 มิ.ย. 63

15 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 4 รายการ 20,244.40           20,244.40   เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 20,244.40    บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 20,244.40   บส.510/63 ลว.18 มิ.ย. 63

16 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 3 รายการ 5,992.00             5,992.00    เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 5,992.00     ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 5,992.00    บส.490/63 ลว.9 มิ.ย. 63

17 จัดท าสต๊ิกเกอร์ จ านวน 3 รายการ 5,992.00             5,992.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกิจ 5,992.00     ร้านสยามพฒันกิจ 5,992.00    บส.499/63 ลว.16 มิ.ย. 63

18
จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน
จ านวน 5 รายการ 5,863.60             5,863.60    เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกิจ 5,863.60     ร้านสยามพฒันกิจ 5,863.60    บส.500/63 ลว.16 มิ.ย. 63

19 ซ้ือแอลกอฮอล์ จ านวน 10 แกลลอน 13,910.00           13,910.00   เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 13,910.00    บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 13,910.00   บส.502/63 ลว.16 มิ.ย. 63

20
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น 1 หอ้ง 102
จ านวน 1 เคร่ือง 3,000.00             3,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 3,000.00     ร้านเกษมสันต์ฯ 3,000.00    บส.515/63 ลว.19 มิ.ย. 63

21
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น 1 หอ้ง 102
จ านวน 1 เคร่ือง 3,000.00             3,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 3,000.00     ร้านเกษมสันต์ฯ 3,000.00    บส.514/63 ลว.19 มิ.ย. 63

22 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์จ านวน 3 รายการ 23,486.50           23,486.50   เฉพาะเจาะจง บ.แกรนด์ มารีนฯ 23,486.50    บ.แกรนด์ มารีนฯ 23,486.50   บส.494/63 ลว.12 มิ.ย. 63

และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
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รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ



23
จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น 3 หอ้ง 301
จ านวน 3 เคร่ือง 12,800.00           12,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 12,800.00    ร้านเกษมสันต์ฯ 12,800.00   บส.513/63 ลว.19 มิ.ย. 63

24 ตรายาง จ านวน 35 อัน 2,958.55             2,958.55    เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 2,958.55     บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 2,958.55    บส.496/63 ลว.12 มิ.ย. 63

25

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนดิ
แขวน
ขนาด 24,000 บทียีู พร้อมติดต้ัง
จ านวน 1 เคร่ือง 32,400.00           32,400.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 32,400.00    ร้านเกษมสันต์ฯ 32,400.00   บส.509/63 ลว.18 มิ.ย. 63

26

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนดิฝังในฝ้า 4 ทศิทาง ขนาด 36,000 บทียีู
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง 59,400.00           59,400.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 59,400.00    ร้านเกษมสันต์ฯ 59,400.00   บส.486/63 ลว.9 มิ.ย. 63

27 ซ่อมรถยนต์อีซูซุ ทะเบยีน ฎห-7116 18,246.71           18,246.71   เฉพาะเจาะจง บ.ตรีเพชรอีซูซุบริการฯ 18,246.71    บ.ตรีเพชรอีซูซุบริการฯ 18,246.71   บส.498/63 ลว.15 มิ.ย. 63

28 ซ้ือ DRUM จ านวน 2 กล่อง 11,235.00           11,235.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 11,235.00    ร้านศิริสวสัด์ิ 11,235.00   บส.477/63 ลว.1 มิ.ย. 63

29 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 5 รายการ 2,600.10             2,600.10    เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 2,600.10     ร้านศิริสวสัด์ิ 2,600.10    บส.505/63 ลว.16 มิ.ย. 63

30
ซ่อมช่องต่อไมโครโฟน หอ้งประชุม 509
จ านวน 1 งาน 4,815.00             4,815.00    เฉพาะเจาะจง บ.ธนตรินฯ 4,815.00     บ.ธนตรินฯ 4,815.00    บส.501/63 ลว.16 มิ.ย. 63

31 ตรายาง ศบพ. จ านวน 10 อัน 850.65               850.65       เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 850.65        บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 850.65       บส.518/63 ลว.24 มิ.ย. 63

32 ซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 5,885.00             5,885.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 5,885.00     ร้านศิริสวสัด์ิ 5,885.00    บส.520/63 ลว.24 มิ.ย. 63

33 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 513.60               513.60       เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 513.60        ร้านศิริสวสัด์ิ 513.60       บส.487/63 ลว.9 มิ.ย. 63

34 ซ้ือตรายางวนัทีเ่ลขไทย จ านวน 5 อัน 508.25               508.25       เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 508.25        ร้านศิริสวสัด์ิ 508.25       บส.527/63 ลว.29 มิ.ย. 63

35 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ 42,907.00           42,907.00   เฉพาะเจาะจง บ.รามอินทราฯ 42,907.00    บ.รามอินทราฯ 42,907.00   บส.521/63 ลว.24 มิ.ย. 63

36 ซ้ือโทรศัพทต้ั์งโต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง 1,487.30             1,487.30    เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 1,487.30     ร้านศิริสวสัด์ิ 1,487.30    บส.522/63 ลว.25 มิ.ย. 63

37 ตรายาง สล. จ านวน 8 อัน 829.25 829.25 เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 829.25 บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 829.25 บส.532/63 ลว.30 มิ.ย. 63

38 ตรายาง จ านวน 3 อัน 321.00               321.00       เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 321.00        บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 321.00       บส.537/63 ลว.30 มิ.ย. 63

39 ตรายาง กทส. จ านวน 24 อัน 2,241.65             2,241.65    เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 2,241.65     บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 2,241.65    บส.531/63 ลว.30 มิ.ย. 63

40 ตรายาง จ านวน 24 อัน 2,284.45             2,284.45    เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 2,284.45     บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 2,284.45    บส.538/63 ลว.30 มิ.ย. 63

41
ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี A4 
(80แกรม) 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.526/63 ลว.29 มิ.ย. 63

42 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 3 รายการ 498.62 498.62 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 498.62 ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 498.62 บส.534/63 ลว.30 มิ.ย. 63

43 ซ้ือเคร่ืองยิงบอร์ด จ านวน 1 เคร่ือง 1,883.20             1,883.20    เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 1,883.20     ร้านศิริสวสัด์ิ 1,883.20    บส.535/63 ลว.30 มิ.ย. 63

44
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น 4 หอ้ง 403
จ านวน 1 เคร่ือง 9,000.00             9,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 9,000.00     ร้านเกษมสันต์ฯ 9,000.00    บส.511/63 ลว.19 มิ.ย. 63

45
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น 4 หอ้ง 408
จ านวน 1 เคร่ือง 7,200.00             7,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ฯ 7,200.00     ร้านเกษมสันต์ฯ 7,200.00    บส.512/63 ลว.19 มิ.ย. 63

46 ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 5 รายการ 5,863.60             5,863.60    เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกิจ 5,863.60     ร้านสยามพฒันกิจ 5,863.60    บส.500/63 ลว.16 มิ.ย. 63



47 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 9 รายการ 17,657.14           17,657.14   เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 17,657.14    ร้านศิริสวสัด์ิ 17,657.14   บส.525/63 ลว.26 มิ.ย. 63

48 ซ้ือวสัดุส านกังาน 13,107.50           13,107.50   เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 13,107.50    ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 13,107.50   บส.488/63 ลว.9 มิ.ย. 63
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