
แบบ สรข.1
ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
1 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 4 กล่อง 35,096.00    35,096.00     เฉพาะเจาะจง บ.แกรนด์ มารีนฯ 35,096.00    บ.แกรนด์ มารีนฯ 35,096.00   บส.3/63 ลว.7 ต.ค. 62

2 จา้งท าตรายาง จ านวน 13 อัน 1,572.90      1,572.90      เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,572.90      บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,572.90     บส.49/63 ลว.9 ต.ค. 62

3 จา้งท าตรายาง จ านวน 4 ดวง 331.70        331.70         เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 331.70        บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 331.70       บส.37/63 ลว.9 ต.ค. 62

4 จา้งตรายาง จ านวน 2 รายการ 1,407.05      1,407.05      เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,407.05      บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,407.05     บส.4/63 ลว.7 ต.ค. 62

5 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 4,600.00      4,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ 4,600.00      ร้านเกษมสันต์ 4,600.00     บส.1/63 ลว.2 ต.ค. 62

6
จา้งเปล่ียนอุปกรณ์สุขภณัฑ์ ชั้น 5 
จ านวน 2 ชุด 13,268.00    13,268.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ลัดดา เอ็นจเินียร่ิง 13,268.00    หจก.ลัดดา เอ็นจเินียร่ิง 13,268.00   บส.47/63 ลว.9 ต.ค. 62

7
ท าตรายาง สล. จ านวน 18 อัน และตรายาง
กอน. จ านวน 1 อัน 7,388.35      7,388.35      เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 7,388.35      บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 7,388.35     บส.50/63 ลว.9 ต.ค. 62

8
จา้งเปล่ียนท่อน้ าประปา ดาดฟ้า 
จ านวน 1 งาน 19,795.00    19,795.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ลัดดา เอ็นจเินียร่ิง 19,795.00    หจก.ลัดดา เอ็นจเินียร่ิง 19,795.00   บส.55/63 ลว.15 ต.ค. 62

9
ซ้ือซีลพลาสติกส าหรับปดิล็อคตู้สินค้า
จ านวน 5,000 ชิ้น 13,375.00    13,375.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอส โกลบอล บสิิเนส จก. 13,375.00    บ.เอ เอส โกลบอล บสิิเนส จก. 13,375.00   บส.53/63 ลว.15 ต.ค. 62

10 จา้งท าตรายาง กทพ. จ านวน 27 อัน 2,985.30      2,985.30      เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 2,985.30      บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 2,985.30     บส.51/63 ลว.10 ต.ค. 62

11

จดัท าเอกสาร เร่ือง ร่างกฎกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ.2535
จ านวน 1 รายการ 5,054.68      5,054.68      เฉพาะเจาะจง หจก. เอ เอ เอ ฯ 5,054.68      หจก. เอ เอ เอ ฯ 5,054.68     บส.56/63 ลว.17 ต.ค. 62

12 ซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบยีน ศศ - 6258 5,514.89      5,514.89      เฉพาะเจาะจง บ.วรจกัร์ยนต์ จก. 5,514.89      บ.วรจกัร์ยนต์ จก. 5,514.89     บส.61/63 ลว.21 ต.ค. 62

13 ท าตรายาง จ านวน 13 อัน 1,637.10      1,637.10      เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,637.10      บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,637.10     บส.58/63 ลว.18 ต.ค. 62

14 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 44,779.50    44,779.50     เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 44,779.50    ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 44,779.50   บส.52/63 ลว.10 ต.ค. 62

15
ซ่อมกล้องดิจทิัล Nikon รุ่น D7200
จ านวน 2 รายการ 5,617.50      5,617.50      เฉพาะเจาะจง บ.ธนตรินฯ 5,617.50      บ.ธนตรินฯ 5,617.50     บส.63/63 ลว.21 ต.ค. 62

16 จา้งท าตรายาง จ านวน 50 อัน 5,344.65      5,344.65      เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 5,344.65      บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 5,344.65     บส.54/63 ลว.15 ต.ค. 62

17
ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า จ านวน 2 
รายการ 502.90        502.90         เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 502.90        ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 502.90       บส.72/63 ลว.28 ต.ค. 62

18
พิมพ์แฟ้มรายงานการตรวจเคร่ืองจกัร
จ านวน 2,000 แฟ้ม 36,000.00    36,000.00     เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาฯ 36,000.00    

โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาฯ 36,000.00   บส.60/63 ลว.18 ต.ค. 62

19 ซ้ือหนังส้ือพิมพ์ จ านวน 3 รายการ (งวด 1) 840.00        840.00         เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  ใยโพธิท์อง 840.00        นายมาโนช  ใยโพธิท์อง 840.00       บส.59/63 ลว.18 ต.ค. 62

20 ซ้ือดรัมเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 3 กล่อง 17,398.20    17,398.20     เฉพาะเจาะจง บ.แกรนด์ มารีนฯ 17,398.20    บ.แกรนด์ มารีนฯ 17,398.20   บส.69/63 ลว.28 ต.ค. 62

21 ซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร จ านวน 2 กล่อง 5,778.00      5,778.00      เฉพาะเจาะจง บ.แกรนด์ มารีนฯ 5,778.00      บ.แกรนด์ มารีนฯ 5,778.00     บส.70/63 ลว.28 ต.ค. 62

22 ท าตรายาง จ านวน 8 อัน 813.20        813.20         เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 813.20        บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 813.20       บส.78/63 ลว.29 ต.ค. 62

23
จา้งท างานบริการปอ้งกันและก าจดัปลวก
อาคารเก็บเอกสารฯศูนย์ฯชลบรีุ 4,708.00      4,708.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด
 สยามธรุภณัฑ์ 4,708.00      

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 
สยามธรุภณัฑ์ 4,708.00     บส.14/63 ลว.8 ต.ค. 62

24
จา้งตัดข่าวสารประจ าวนัจากหนังสือพิมพ์
แผยแพร่ลงทางอินเตอร์เน็ต 8,560.00      8,560.00      เฉพาะเจาะจง บ.อินโฟเควสท์ จก. 8,560.00      บ.อินโฟเควสท์ จก. 8,560.00     บส.15/63 ลว.8 ต.ค. 62

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกันยายน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วนัที่  31  เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ



25
ซ้ือถังน้ าด่ืม จ านวน 5 ถัง และหมึกเคร่ือง
FAX จ านวน 4 กล่อง 10,807.00    10,807.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 10,807.00    ร้านศิริสวสัด์ิ 10,807.00   บส.66/63 ลว.25 ต.ค. 62

26 ท าตรายาง สล. จ านวน 10 อัน 1,053.95      1,053.95      เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,053.95      บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,053.95     บส.81/63 ลว.31 ต.ค. 62

27 ท าตรายาง สล. จ านวน 9 อัน 1,112.80      1,112.80      เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,112.80      บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 1,112.80     บส.83/63 ลว.31 ต.ค. 62

28
จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่และทวนสอบ
สมรรถนะครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ 97,370.00    97,370.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไซน์ พลัส 97,370.00    หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไซน์ พลัส 97,370.00   บส.57/63 ลว.18 ต.ค. 62

29 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 3 รายการ 630.00        630.00         เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  ใยโพธิท์อง 630.00        นายมาโนช  ใยโพธิท์อง 630.00       บส.36/63 ลว.9 ต.ค. 62

30 จา้งซ่อมรถยนต์อีซูซุ ทะเบยีน ฎห-7116 8,188.71      8,188.71      เฉพาะเจาะจง บ.ตรีเพชรอีซูซุบริการ จ ากัด 8,188.71      บ.ตรีเพชรอีซูซุบริการ จ ากัด 8,188.71     บส.76/63 ลว.29 ต.ค. 62

31 ซ้ือกระดาษช าระ จ านวน 100 ลัง 85,600.00    85,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูนิแคร์ จก. 85,600.00    บ.สยามยูนิแคร์ จก. 85,600.00   บส.62/63 ลว.21 ต.ค. 62

32 จา้งติดมู่ล่ี หอ้ง 406 จ านวน 1 รายการ 18,479.97    18,479.97     เฉพาะเจาะจง บ.เค-ซาย จ ากัด 18,479.97    บ.เค-ซาย จ ากัด 18,479.97   บส.65/63 ลว.25 ต.ค. 62

33 ซ้ือดรัมเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 2 กล่อง 4,708.00      4,708.00      เฉพาะเจาะจง บ.แกรนด์ มารีนฯ 4,708.00      บ.แกรนด์ มารีนฯ 4,708.00     บส.71/63 ลว.28 ต.ค. 62

34 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 12,825.02    12,825.02     เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 12,825.02    ร้านศิริสวสัด์ิ 12,825.02   บส.73/63 ลว.28 ต.ค. 62

35 ท าตรายาง กอน. จ านวน 5 อัน 749.00        749.00         เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 749.00        บ.ประดิษฐ์ศิลปฯ์ 749.00       บส.82/63 ลว.31 ต.ค. 62

36
ค่าจดัท าเอกสาร ประกอบการชี้แจงเสนอต่อ
คณะกรรมาธกิารวสิามัญฯ จ านวน 120 ชุด 27,287.57    27,287.57     เฉพาะเจาะจง หจก. เอ เอ เอฯ 27,287.57    หจก. เอ เอ เอฯ 27,287.57   บส.75/63 ลว.28 ต.ค. 62

37 ซ่อมรถยนต์อีซูซุ ทะเบยีน ฎธ-1105 26,846.30    26,846.30     เฉพาะเจาะจง บ.ตรีเพชรอีซูซุบริการ จก. 26,846.30    บ.ตรีเพชรอีซูซุบริการ จก. 26,846.30   บส.68/63 ลว.28 ต.ค. 62

38

ค่าจดัท าเอกสาร ประกอบการประชุมคณะ
กรรมการวตัถุอันตรายคร้ังที่ 41-9/2562
จ านวน 50 เล่ม 5,074.48      5,074.48      เฉพาะเจาะจง หจก. เอ เอ เอฯ 5,074.48      หจก. เอ เอ เอฯ 5,074.48     บส.64.1/63 ลว.22 ต.ค. 62

39 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 2,621.50      2,621.50      เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 2,621.50      ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 2,621.50     บส.80/63 ลว.31 ต.ค. 62

40 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 5 รายการ 14,509.20    14,509.20     เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 14,509.20    ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ 14,509.20   บส.79/63 ลว.31 ต.ค. 62

41
จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์
จ านวน 3 รายการ 31,351.00    31,351.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด 31,351.00    บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด 31,351.00   บส.67/63 ลว.25 ต.ค. 62

42 จา้งก าจดัสารเคมีใช้แล้ว จ านวน 1 งาน 37,450.00    37,450.00     เฉพาะเจาะจง บ.รีไซเคิลเอ็นจเินียร่ิง จ ากัด 37,450.00    บ.รีไซเคิลเอ็นจเินียร่ิง จ ากัด 37,450.00   บส.74/63 ลว.28 ต.ค. 62

43 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 39 รายการ 53,302.05    53,302.05     เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวสัด์ิ 53,302.05    ร้านศิริสวสัด์ิ 53,302.05   บส.86/63 ลว.31 ต.ค. 62

44
ท าแผ่นปา้ยอลูมิเนียมแบบสต๊ิกเกอร์ 
จ านวน 10,000 แผ่น 76,505.00    76,505.00     เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิต้ี แพลน จ ากัด 76,505.00    บ.ควอลิต้ี แพลน จ ากัด 76,505.00   บส.85/63 ลว.31 ต.ค. 62

45 จา้งท าวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 21,507.00    21,507.00     เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิต้ี แพลน จ ากัด 21,507.00    บ.ควอลิต้ี แพลน จ ากัด 21,507.00   บส.87/63 ลว.31 ต.ค. 62

46 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 91,752.50    91,752.50     เฉพาะเจาะจง บ.อัลติแมค คอมเมอร์เชียลฯ 91,752.50    บ.อัลติแมค คอมเมอร์เชียลฯ 91,752.50   บส.35/63 ลว.9 ต.ค. 62

47

บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศการล้าง
ใหญ่ และการล้างย่อยเคร่ืองปรับอากาศ
จ านวน 361 เคร่ือง 92,055.00    92,055.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมสันต์ เซอร์วสิ 92,055.00    ร้านเกษมสันต์ เซอร์วสิ 92,055.00   (งวดที่ 1) ส.57/63 ลว.18 ต.ค. 62

48
บริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอม
คอมพิวเตอร์ (ระยะเวลา 6 เดือน) 267,000.00  267,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ฯ 267,000.00   บ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ฯ 267,000.00 (งวดที่ 1) ส.60/63 ลว.31 ต.ค. 62


