
แบบ สรข.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำงรำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปเลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

ซ่อมคอมพวิเตอร์และเคร่ืองพมิพ์

จ ำนวน 3 รำยกำร 4,494.00    4,494.00    เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 4,494.00     บ.รำมอินทรำฯ 4,494.00     บส. 539/63 ลว. 1 ก.ค. 63

2 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 8 รำยกำร 5,156.33    5,156.33    เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวสัด์ิ 5,156.33     ร้ำนศิริสวสัด์ิ 5,156.33     บส. 541/63 ลว. 3 ก.ค. 63

3 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 5,818.66    5,818.66    เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 5,818.66     บ.รำมอินทรำฯ 5,818.66     บส. 545/63 ลว. 3 ก.ค. 63

4 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 7 รำยกำร 4,624.54    4,624.54    เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 4,624.54     ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 4,624.54     บส. 543/63 ลว. 3 ก.ค. 63

5

ซ้ือ External Harddisk

จ ำนวน 4 เคร่ือง 8,240.00    8,240.00    เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 8,240.00     บ.รำมอินทรำฯ 8,240.00     บส. 540/63 ลว. 3 ก.ค. 63

6 ซ่อมรถยนต์โตโยต้ำ ทะเบยีน ฮข-9361 5,742.96    5,742.96    เฉพำะเจำะจง บ.วรจักร์ยนต์ จก. 5,742.96     บ.วรจักร์ยนต์ จก. 5,742.96     บส. 551/63 ลว. 9 ก.ค. 63

7 ซ้ือหมึกพมิพแ์ละดรัม จ ำนวน 3 รำยกำร 17,055.80   17,055.80  เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 17,055.80   บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 17,055.80   บส.549.1/63 ลว. 8 ก.ค. 63

8 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ ำนวน 20 กล่อง 99,831.00   99,831.00  เฉพำะเจำะจง บ.แกรนด์ มำรีนฯ 99,831.00   บ.แกรนด์ มำรีนฯ 99,831.00   บส.544/63 ลว. 3 ก.ค. 63

9

ซ้ือโทรศัพทต้ั์งโต๊ะ และโทรศัพทไ์ร้สำย

จ ำนวน 2 เคร่ือง 6,741.00    6,741.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 6,741.00     ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 6,741.00     บส.550/63 ลว. 9 ก.ค. 63

10 ตรำยำง กทพ. จ ำนวน 3 อัน 315.65       315.65      เฉพำะเจำะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 315.65       บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 315.65       บส.726/63 ลว. 8 ก.ค. 63

11 ตรำยำง กทส. จ ำนวน 5 อัน 588.50       588.50      เฉพำะเจำะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 588.50       บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 588.50       บส.548/63 ลว. 8 ก.ค. 63

12 ตรำยำง กปภ. จ ำนวน 13 อัน 1,182.35    1,182.35    เฉพำะเจำะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,182.35     บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,182.35     บส.549/63 ลว. 8 ก.ค. 63

13

ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน

ชนดิฝังในฝ้ำ ขนำด 24,000 บทียีูพร้อมติดต้ัง

 จ ำนวน 1 เคร่ือง 43,000.00   43,000.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 43,000.00   ร้ำนเกษมสันต์ฯ 43,000.00   บส.546/63 ลว. 3 ก.ค. 63

14

ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน

ชนดิแขวน ขนำด 18,000 บทียีู    พร้อม

ติดต้ัง จ ำนวน 1 เคร่ือง 32,200.00   32,200.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 32,200.00   ร้ำนเกษมสันต์ฯ 32,200.00   บส.547/63 ลว. 3 ก.ค. 63

15 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 2 รำยกำร 7,704.00    7,704.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 7,704.00     ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 7,704.00     บส.552/63 ลว. 10 ก.ค. 63

16 ตรำยำง กทส. จ ำนวน 3 อัน 283.55       283.55      เฉพำะเจำะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 283.55       บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 283.55       บส.556/63 ลว. 14 ก.ค. 63

17

จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม

จ ำนวน 120 เล่ม 11,299.20   11,299.20  เฉพำะเจำะจง หสจ. เอ เอ เอฯ 11,299.20   หสจ. เอ เอ เอฯ 11,299.20   บส.553/63 ลว. 13 ก.ค. 63

18 ค่ำจัดท ำเอกสำร จ ำนวน 110 เล่ม 25,998.75   25,998.75  เฉพำะเจำะจง หสจ. เอ เอ เอฯ 25,998.75   หสจ. เอ เอ เอฯ 25,998.75   บส.561/63 ลว. 15 ก.ค. 63

19

ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน

ชนดิแขวน ขนำด 18,000 บทียีู 

พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 เคร่ือง 32,200.00   32,200.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 32,200.00   ร้ำนเกษมสันต์ฯ 32,200.00   บส.542/63 ลว. 3 ก.ค. 63

และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

วนัที ่ 31  เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ



20

ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน

ชนดิแขวน ขนำด 18,000 บทียีู 

พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 เคร่ือง และเคร่ือง

ปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนดิวอลไทล์

ขนำด 12,000 บทียีู พร้อมติดต้ัง

จ ำนวน 1 เคร่ือง 54,000.00   54,000.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 54,000.00   ร้ำนเกษมสันต์ฯ 54,000.00   บส.560/63 ลว. 14 ก.ค. 63

21 ค่ำจัดท ำเอกสำรกำรประชุม จ ำนวน 30 เล่ม 1,256.72    1,256.72    เฉพำะเจำะจง หสจ. เอ เอ เอฯ 1,256.72     หสจ. เอ เอ เอฯ 1,256.72     บส.564/63 ลว. 16 ก.ค. 63

22  ค่ำจัดท ำเอกสำร จ ำนวน 38 เล่ม 2,486.36    2,486.36    เฉพำะเจำะจง หสจ. เอ เอ เอฯ 2,486.36     หสจ. เอ เอ เอฯ 2,486.36     บส.573/63 ลว. 20 ก.ค. 63

23 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 1,086.05    1,086.05    เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 1,086.05     บ.รำมอินทรำฯ 1,086.05     บส.568/63 ลว. 17 ก.ค. 63

24 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ ำนวน 4 รำยกำร 17,676.40   17,676.40  เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 17,676.40   บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 17,676.40   บส.569/63 ลว. 20 ก.ค. 63

25 ท ำปำ้ยชื่อ จ ำนวน 4 รำยกำร 2,996.00    2,996.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพฒันกิจ 2,996.00     ร้ำนสยำมพฒันกิจ 2,996.00     บส.570/63 ลว. 20 ก.ค. 63

26 จ้ำงซ่อมเก้ำอี้ส ำนกังำน จ ำนวน 5 รำยกำร 6,687.50    6,687.50    เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวริิยะกิจฯ 6,687.50     บ.สยำมวริิยะกิจฯ 6,687.50     บส.555/63 ลว. 14 ก.ค. 63

27 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ ำนวน 30 กล่อง 62,595.00   62,595.00  เฉพำะเจำะจง บ.แกรนด์ มำรีนฯ 62,595.00   บ.แกรนด์ มำรีนฯ 62,595.00   บส.558/63 ลว. 14 ก.ค. 63

28

 ค่ำจัดท ำเอกสำร ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกำร

ชี้แจงฯ จ ำนวน 100 เล่ม 3,887.31    3,887.31    เฉพำะเจำะจง หสจ. เอ เอ เอฯ 3,887.31     หสจ. เอ เอ เอฯ 3,887.31     บส.577/63 ลว. 22 ก.ค. 63

29  ซ้ือดร้ัมเคร่ืองพมิพ ์จ ำนวน 5 กล่อง 26,215.00   26,215.00  เฉพำะเจำะจง บ.แกรนด์ มำรีนฯ 26,215.00   บ.แกรนด์ มำรีนฯ 26,215.00   บส.559/63 ลว. 14 ก.ค. 63

30 ตรำยำง จ ำนวน 5 อัน 856.00       856.00      เฉพำะเจำะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 856.00       บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 856.00       บส.576/63 ลว. 22 ก.ค. 63

31 ตรำยำง สล. จ ำนวน 10 อัน 1,171.65    1,171.65    เฉพำะเจำะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,171.65     บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,171.65     บส.584/63 ลว. 23 ก.ค. 63

32

ค่ำจัดท ำเอกสำร งำนน ำเสนอชี้แจง

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำป ี2564     

จ ำนวน 95 ชุด 28,055.40   28,055.40  เฉพำะเจำะจง หสจ. เอ เอ เอฯ 28,055.40   หสจ. เอ เอ เอฯ 28,055.40   บส.586/63 ลว. 23 ก.ค. 63

33 ซ่อมจอคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,391.00    1,391.00    เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 1,391.00     บ.รำมอินทรำฯ 1,391.00     บส.582/63 ลว. 22 ก.ค. 63

34 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 9 รำยกำร 7,708.28    7,708.28    เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 7,708.28     ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 7,708.28     บส.571/63 ลว. 20 ก.ค. 63

35 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 13 รำยกำร 10,723.54   10,723.54  เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวสัด์ิ 10,723.54   ร้ำนศิริสวสัด์ิ 10,723.54   บส.572/63 ลว. 20 ก.ค. 63

36 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 3 รำยกำร 965.14       965.14      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 965.14       ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 965.14       บส.578/63 ลว. 22 ก.ค. 63

37

ซ้ือเก้ำอี้ผู้บริหำร ขนำด 68x68x118 ซม.

จ ำนวน 1 ตัว 9,951.00    9,951.00    เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวริิยะกิจ จก. 9,951.00     บ.สยำมวริิยะกิจ จก. 9,951.00     บส.591/63 ลว. 24 ก.ค. 63

38 ซ้ือเก้ำอี้ส ำนกังำน จ ำนวน 1 ตัว 4,708.00    4,708.00    เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวริิยะกิจ จก. 4,708.00     บ.สยำมวริิยะกิจ จก. 4,708.00     บส.588/63 ลว. 23 ก.ค. 63

39 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ ำนวน 8 กล่อง 64,339.10   64,339.10  เฉพำะเจำะจง บ.แกรนด์ มำรีนฯ 64,339.10   บ.แกรนด์ มำรีนฯ 64,339.10   บส.567/63 ลว. 17 ก.ค. 63

40 ตรำยำง กปภ. จ ำนวน 6 อัน 577.80       577.80      เฉพำะเจำะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 577.80       บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 577.80       บส.575/63 ลว. 21 ก.ค. 63



41

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ชั้น2 หอ้ง 202

จ ำนวน 1 เคร่ือง 6,400.00    6,400.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 6,400.00     ร้ำนเกษมสันต์ฯ 6,400.00     บส.580/63 ลว. 22 ก.ค. 63

42

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ชั้น2 หอ้ง 205

จ ำนวน 1 เคร่ือง 1,800.00    1,800.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 1,800.00     ร้ำนเกษมสันต์ฯ 1,800.00     บส.581/63 ลว. 22 ก.ค. 63

43

ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ชั้น 5 หอ้ง 504

จ ำนวน 1 เคร่ือง 3,000.00    3,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 3,000.00     ร้ำนเกษมสันต์ฯ 3,000.00     บส.583/63 ลว. 22 ก.ค. 63

44

ซ้ือเก้ำอี้ส ำนกังำน ขนำด 56x65x90 ซม.

จ ำนวน 1 ตัว 4,708.00    4,708.00    เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวริิยะกิจ จก. 4,708.00     บ.สยำมวริิยะกิจ จก. 4,708.00     บส.592/63 ลว. 24 ก.ค. 63

45 ตรำยำง สล. จ ำนวน 11 อัน 898.80       898.80      เฉพำะเจำะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 898.80       บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 898.80       บส.595/63 ลว. 29 ก.ค. 63

46 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 20 รำยกำร 25,051.91   25,051.91  เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวสัด์ิ 25,051.91   ร้ำนศิริสวสัด์ิ 25,051.91   บส.519/63 ลว. 24 ก.ค. 63

47 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ ำนวน 5 กล่อง 15,943.00   15,943.00  เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 15,943.00   บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ฯ 15,943.00   บส.596/63 ลว. 29 ก.ค. 63


