
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือหมึก Printer จ ำนวน 2 รำยกำร 94,695.00            94,695.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 94,695.00      ร้ำนศิริสวัสด์ิ 94,695.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 545/64 ลว. 1 ก.ย. 64

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 36,947.10            36,947.10     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 36,947.10      ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 36,947.10     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 547/64 ลว. 3 ก.ย. 64

3

 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำรอย่ำงดี A4 

จ ำนวน 1,000 รีม 98,440.00            98,440.00     เฉพำะเจำะจง บ.ออฟฟิศเวิร์คฯ 98,440.00      บ.ออฟฟิศเวิร์คฯ 98,440.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 556/64 ลว. 10 ก.ย. 64

4

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ช้ัน 4 ห้อง 405   

จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,500.00              4,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 4,500.00        ร้ำนเกษมสันต์ฯ 4,500.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 551/64 ลว. 3 ก.ย. 64

5

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ช้ัน 5 ห้อง 504  

จ ำนวน 1 เคร่ือง 3,000.00              3,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 3,000.00        ร้ำนเกษมสันต์ฯ 3,000.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 550/64 ลว. 3 ก.ย. 64

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 11,466.12            11,466.12     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 11,466.12      ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 11,466.12     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 560/64 ลว. 10 ก.ย. 64

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 34,753.60            34,753.60     เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 34,753.60      ร้ำนศิริสวัสด์ิ 34,753.60     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 544/64 ลว. 1 ก.ย. 64

8 ตรำยำง สล. จ ำนวน 16 อัน 1,679.90              1,679.90      เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,679.90        บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,679.90      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 559/64 ลว. 10 ก.ย. 64

9 ตรำยำง กทส. จ ำนวน 4 อัน 492.20                492.20         เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 492.20          บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 492.20         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 567/64 ลว. 15 ก.ย. 64

10

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ช้ัน 5 ห้อง 506   

จ ำนวน 1 เคร่ือง 10,100.00            10,100.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 10,100.00      ร้ำนเกษมสันต์ฯ 10,100.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 552/64 ลว. 3 ก.ย. 64

11 ซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 13,482.00            13,482.00     เฉพำะเจำะจง บ.ริโก้ฯ 13,482.00      บ.ริโก้ฯ 13,482.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 555/64 ลว. 9 ก.ย. 64

และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันท่ี  30  เดือนกันยายน พ.ศ.2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

12 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 33,640.80            33,640.80     เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 33,640.80      บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 33,640.80     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 557/64 ลว. 10 ก.ย. 64

13 ตรำยำง จ ำนวน 6 รำยกำร 6,398.60              6,398.60      เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 6,398.60        บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 6,398.60      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 558/64 ลว. 15 ก.ย. 64

14

ซ้ือโทรทัศน์ ขนำด 65 น้ิว                   

จ ำนวน 1 เคร่ือง และ

ชุดวำงทีวี ส ำหรับทีวี 32-65 น้ิว              

จ ำนวน 1 ชุด 35,200.00            35,200.00     เฉพำะเจำะจง ไชยบดินทร์วำณิช 35,200.00      ไชยบดินทร์วำณิช 35,200.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 543/64 ลว. 1 ก.ย. 64

15 ตรำงยำง สล. จ ำนวน 2 รำยกำร 1,155.60              1,155.60      เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,155.60        บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,155.60      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 566/64 ลว. 15 ก.ย. 64

16 ซ้ือโทรทัศน์ ขนำด 55 น้ิว จ ำนวน 1 เคร่ือง 26,000.00            26,000.00     เฉพำะเจำะจง ไชยบดินทร์วำณิช 26,000.00      ไชยบดินทร์วำณิช 26,000.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 542/64 ลว. 1 ก.ย. 64

17 ซ้ือหมึกพิมพ์ และ DRUM จ ำนวน 4 รำยกำร 33,929.70            33,929.70     เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 33,929.70      บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 33,929.70     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 570/64 ลว. 16 ก.ย. 64

18 จ้ำงจัดท ำเอกสำรกำรประชุม จ ำนวน 45 ชุด 8,732.00              8,732.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอ เอ เอฯ 8,732.00        หจก.เอ เอ เอฯ 8,732.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 555.1/64 ลว. 9 ก.ย. 64

19

จ้ำงซ่อมปรับปรุงระบบรับส่งสัญญำณ

อินเตอร์เน็ต

ประจ ำรถตรวจวัดคุณภำพอำกำศเคล่ือนท่ี 8,988.00              8,988.00      เฉพำะเจำะจง บ.ชตำ อินสทูเม้นท์ฯ 8,988.00        บ.ชตำ อินสทูเม้นท์ฯ 8,988.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 562/64 ลว. 10 ก.ย. 64

20

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ช้ัน 5 ห้อง 502  

จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,000.00              4,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 4,000.00        ร้ำนเกษมสันต์ฯ 4,000.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 580/64 ลว. 16 ก.ย. 64

21

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ช้ัน 3 ห้อง 304  

จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,500.00              5,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,500.00        ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,500.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 578/64 ลว. 16 ก.ย. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

22

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ช้ัน 3 ห้อง 304  

จ ำนวน 1 เคร่ือง 3,000.00              3,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 3,000.00        ร้ำนเกษมสันต์ฯ 3,000.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 577/64 ลว. 16 ก.ย. 64

23

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ช้ัน 3 ห้อง 304  

จ ำนวน 1 เคร่ือง 3,000.00              3,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 3,000.00        ร้ำนเกษมสันต์ฯ 3,000.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 573/64 ลว. 16 ก.ย. 64

24

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ช้ัน 5 ห้อง 505  

จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,500.00              5,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,500.00        ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,500.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 579/64 ลว. 16 ก.ย. 64

25 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 46,737.60            46,737.60     เฉพำะเจำะจง บ.ฟำยน์สเปคฯ 46,737.60      บ.ฟำยน์สเปคฯ 46,737.60     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 561/64 ลว. 10 ก.ย. 64

26 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 4,981.92              4,981.92      เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 4,981.92        ร้ำนศิริสวัสด์ิ 4,981.92      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 571/64 ลว. 16 ก.ย. 64

27 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 10,272.00            10,272.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 10,272.00      ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 10,272.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 548/64 ลว. 3 ก.ย. 64

28 ซ้ือ DRUM จ ำนวน 1 กล่อง 6,045.50              6,045.50      เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,045.50        ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,045.50      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 549/64 ลว. 3 ก.ย. 64

29 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 26,108.00            26,108.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 26,108.00      ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 26,108.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 585/64 ลว. 16 ก.ย. 64

30

จ้ำงสอบเทียบชุดวัดก๊ำซแบบอ่ำนค่ำอัตโนมัติ

ย่ีห้อ Testo รุ่น 350 XL 13,910.00            13,910.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอ็นเทค อินดัสเทรียลฯ 13,910.00      บ.เอ็นเทค อินดัสเทรียลฯ 13,910.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 591/64 ลว. 16 ก.ย. 64

31 ซ้ือหมึก จ ำนวน 3 กล่อง 7,864.50              7,864.50      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 7,864.50        ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 7,864.50      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 595/64 ลว. 20 ก.ย. 64

32 จ้ำงท ำป้ำยช่ือ ผอ.กลุ่ม ฯ จ ำนวน 1 งำน 535.00                535.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 535.00          ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 535.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 630/64 ลว. 23 ก.ย. 64

33 ซ้ือสำรเคมี และอุปกรณ์ป้องกันสำรเคมี 44,940.00            44,940.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอ็ม ที อินสทรูเม้นท์ฯ 44,940.00      บ.เอ็ม ที อินสทรูเม้นท์ฯ 44,940.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 588/64 ลว. 16 ก.ย. 64



แบบ สขร.1
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รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

34

จ้ำงสอบเทียบเคร่ืองเก็บตัวอย่ำงฝุ่นละออง 

และก๊ำซจำกปล่องระบำยพร้อมอุปกรณ์ 33,491.00            33,491.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอ็นไว อีควิปเม้นท์ฯ 33,491.00      บ.เอ็นไว อีควิปเม้นท์ฯ 33,491.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 593/64 ลว. 16 ก.ย. 64

35

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ช้ัน 2 ห้อง 202/1 

 จ ำนวน 1 เคร่ือง 3,500.00              3,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 3,500.00        ร้ำนเกษมสันต์ฯ 3,500.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 581/64 ลว. 16 ก.ย. 64

36 ซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียง จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,269.30              4,269.30      เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 4,269.30        ร้ำนศิริสวัสด์ิ 4,269.30      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 594.1/64 ลว. 17 ก.ย. 64

37 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 36,950.10            36,950.10     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 36,950.10      ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 36,950.10     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 608/64 ลว. 22 ก.ย. 64

38 จ้ำงเช่ำอุปกรณ์จัดฝึกอบรมออนไลน์ 40,000.00            40,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.เพลย์ทู จ ำกัด 40,000.00      บ.เพลย์ทู จ ำกัด 40,000.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 563/64 ลว. 10 ก.ย. 64

39 ซ้ือกระดำษช ำระ จ ำนวน 100 ลัง 85,600.00            85,600.00     เฉพำะเจำะจง บ.สยำมยูนิแคร์ฯ 85,600.00      บ.สยำมยูนิแคร์ฯ 85,600.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 564/64 ลว. 13 ก.ย. 64

40 ซ้ือวัสดุงำนช่ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 50,851.75            50,851.75     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 50,851.75      ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 50,851.75     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 569/64 ลว. 16 ก.ย. 64

41 ค่ำจัดพิมพ์ประกำศนียบัตร จ ำนวน 197 แผ่น 3,161.85              3,161.85      เฉพำะเจำะจง หจก.เอ เอ เอฯ 3,161.85        หจก.เอ เอ เอฯ 3,161.85      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 568.1/64 ลว. 15 ก.ย. 64

42

ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำรอย่ำงดี A4              

(80 แกรม) จ ำนวน 1,000 รีม 98,440.00            98,440.00     เฉพำะเจำะจง บ.ออฟฟิเวิร์คฯ 98,440.00      บ.ออฟฟิเวิร์คฯ 98,440.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 601/64 ลว. 21 ก.ย. 64

43

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้อง กบจ.

จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,000.00              4,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 4,000.00        ร้ำนเกษมสันต์ฯ 4,000.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 637/64 ลว. 27 ก.ย. 64

44 จ้ำงจัดท ำเอกสำรกำรประชุม จ ำนวน 8 ชุด 202.02                202.02         เฉพำะเจำะจง หจก.เอ เอ เอฯ 202.02          หจก.เอ เอ เอฯ 202.02         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 639/64 ลว. 28 ก.ย. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

45

จ้ำงสอบเทียบเคร่ืองตรวจวัดคุณภำพอำกำศ

จ ำนวน 3 รำยกำร 48,800.00            48,800.00     เฉพำะเจำะจง บ.วี แอนด์ วี เพำเวอร์ฯ 48,800.00      บ.วี แอนด์ วี เพำเวอร์ฯ 48,800.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 592/64 ลว. 16 ก.ย. 64

46

ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ ขนำด 36,000 บีทียู

จ ำนวน 2 เคร่ือง 92,200.00            92,200.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 92,200.00      ร้ำนเกษมสันต์ฯ 92,200.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 635/64 ลว. 27 ก.ย. 64

47

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ กอน.                

  (ช้ันดำดฟ้ำ) จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,000.00              5,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,000.00        ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,000.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 572/64 ลว. 16 ก.ย. 64

48

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ กอน.            

(ช้ันดำดฟ้ำ) จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,000.00              5,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,000.00        ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,000.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 575/64 ลว. 16 ก.ย. 64

49

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ กอน.             

(ช้ันดำดฟ้ำ) จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,000.00              5,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,000.00        ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,000.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 576/64 ลว. 16 ก.ย. 64

50

ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ ขนำด 24,000 บีทียู

จ ำนวน 1 เคร่ือง 39,400.00            39,400.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 39,400.00      ร้ำนเกษมสันต์ฯ 39,400.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 614/64 ลว. 22 ก.ย. 64

51 ซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 11 ตัว 48,257.00            48,257.00     เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวิริยะกิจฯ 48,257.00      บ.สยำมวิริยะกิจฯ 48,257.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 597/64 ลว. 20 ก.ย. 64

52 ซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 5 ตัว 15,996.50            15,996.50     เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวิริยะกิจฯ 15,996.50      บ.สยำมวิริยะกิจฯ 15,996.50     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 611/64 ลว. 22 ก.ย. 64

53 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร 83,845.20            83,845.20     เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 83,845.20      ร้ำนศิริสวัสด์ิ 83,845.20     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 574/64 ลว. 16 ก.ย. 64

54 ซ้ือรถเข็นพ้ืนเหล็กช้ันเดียว จ ำนวน 1 คัน 5,189.50              5,189.50      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 5,189.50        ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 5,189.50      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 607/64 ลว. 22 ก.ย. 64

55

ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ ขนำด 36,000 บีทียู

จ ำนวน 1 เคร่ือง 49,300.00            49,300.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 49,300.00      ร้ำนเกษมสันต์ฯ 49,300.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 636/64 ลว. 27 ก.ย. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

56

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับงำน

ประมวลผลประสิทธิภำพสูง 2 ชุด 81,962.00            81,962.00     เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 81,962.00      บ.รำมอินทรำฯ 81,962.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 615/64 ลว. 22 ก.ย. 64

57 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 8,652.45              8,652.45      เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 8,652.45        บ.รำมอินทรำฯ 8,652.45      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 621/64 ลว. 22 ก.ย. 64

58 ซ้ือเก้ำอ้ีผู้บริหำร จ ำนวน 1 ตัว 4,975.50              4,975.50      เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวิริยะกิจฯ 4,975.50        บ.สยำมวิริยะกิจฯ 4,975.50      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 634/64 ลว. 27 ก.ย. 64

59 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และสำรเคมี 79,929.00            79,929.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอ็นไว อีควิปเม้นท์ฯ 79,929.00      บ.เอ็นไว อีควิปเม้นท์ฯ 79,929.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 546/64 ลว. 3 ก.ย. 64

60 จ้ำงบ ำรุงรักษำตู้ดูดควัน จ ำนวน 4 ตู้ 96,300.00            96,300.00     เฉพำะเจำะจง บ.แลบเบย์ฯ 96,300.00      บ.แลบเบย์ฯ 96,300.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 568/64 ลว. 15 ก.ย. 64

61 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 86,958.90            86,958.90     เฉพำะเจำะจง บ.เพทโทร-อินสตรูเม้นท์ฯ 86,958.90      บ.เพทโทร-อินสตรูเม้นท์ฯ 86,958.90     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 586/64 ลว. 16 ก.ย. 64

62 จ้ำงเช่ำอุปกรณ์จัดฝึกอบรม จ ำนวน 1 งำน 40,000.00            40,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.เพลย์ทูฯ 40,000.00      บ.เพลย์ทูฯ 40,000.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 600/64 ลว. 21 ก.ย. 64

63 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก จ ำนวน 1 เคร่ือง 7,990.00              7,990.00      เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 7,990.00        บ.รำมอินทรำฯ 7,990.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 617/64 ลว. 22 ก.ย. 64

64 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก จ ำนวน 1 เคร่ือง 7,990.00              7,990.00      เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 7,990.00        บ.รำมอินทรำฯ 7,990.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 618/64 ลว. 22 ก.ย. 64

65 ซ้ือสำรมำตรฐำนอ้ำงอิง 89,010.09            89,010.09     เฉพำะเจำะจง บ.แอ๊กโซ เคมิคอลส์ฯ 89,010.09      บ.แอ๊กโซ เคมิคอลส์ฯ 89,010.09     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 589/64 ลว. 27 ก.ย. 64

66

จ้ำงสอบเทียบชุดตรวจวัดก๊ำซพิษจำกปล่อง

ระบำย 26,964.00            26,964.00     เฉพำะเจำะจง บ.เพทโทร-อินสตรูเม้นท์ฯ 26,964.00      บ.เพทโทร-อินสตรูเม้นท์ฯ 26,964.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 594/64 ลว. 16 ก.ย. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

67

จ้ำงพิมพ์ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน  

(ร.ง.4) ฉบับ กรอ. (ล ำดับท่ี2)                   

        จ ำนวน 15 ห่อ และ (ล ำดับ9)          

จ ำนวน 15 ห่อ 16,050.00            16,050.00     เฉพำะเจำะจง หจก.สำมัญนิติบุคคล เจ้ียฮ้ัว 16,050.00      หจก.สำมัญนิติบุคคล เจ้ียฮ้ัว 16,050.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 565/64 ลว. 14 ก.ย. 64

68

ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ ขนำด 24,000 บีทียู

จ ำนวน 1 เคร่ือง 28,300.00            28,300.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 28,300.00      ร้ำนเกษมสันต์ฯ 28,300.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 613/64 ลว. 22 ก.ย. 64

69 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 8,303.20              8,303.20      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 8,303.20        ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 8,303.20      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 602/64 ลว. 21 ก.ย. 64

70 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 49,434.00            49,434.00     เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ฯ 49,434.00      หจก.อินสทรูเม้นท์ฯ 49,434.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 599/64 ลว. 20 ก.ย. 64

71 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 3 กล่อง 7,222.50              7,222.50      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 7,222.50        ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 7,222.50      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 620/64 ลว. 22 ก.ย. 64

72 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 6,517.37              6,517.37      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 6,517.37        ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 6,517.37      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 627/64 ลว. 23 ก.ย. 64

73 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 10,014.13            10,014.13     เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 10,014.13      ร้ำนศิริสวัสด์ิ 10,014.13     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 609/64 ลว. 22 ก.ย. 64

74

จ้ำงซ่อมแซมรำงน้ ำฝน (กรมทรัพย์)    

จ ำนวน 1 งำน 10,700.00            10,700.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ลัดดำฯ 10,700.00      หจก.ลัดดำฯ 10,700.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 583/64 ลว. 16 ก.ย. 64

75 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 15 กล่อง 79,447.50            79,447.50     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 79,447.50      ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 79,447.50     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 640/64 ลว. 28 ก.ย. 64

76 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 30 กล่อง 89,345.00            89,345.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 89,345.00      ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 89,345.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 616/64 ลว. 22 ก.ย. 64

77

ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน และวัสดุส ำนักงำน

จ ำนวน 4 รำยกำร 57,138.00            57,138.00     เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวิริยะกิจฯ 57,138.00      บ.สยำมวิริยะกิจฯ 57,138.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 629/64 ลว. 23 ก.ย. 64

78 ซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 2 ตัว 8,774.00              8,774.00      เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวิริยะกิจฯ 8,774.00        บ.สยำมวิริยะกิจฯ 8,774.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 641/64 ลว. 29 ก.ย. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

79 ซ้ือโต๊ะท ำงำน จ ำนวน 2 ตัว 12,412.00            12,412.00     เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวิริยะกิจฯ 12,412.00      บ.สยำมวิริยะกิจฯ 12,412.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 642/64 ลว. 29 ก.ย. 64

80 ซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 20 ตัว 58,000.00            58,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรชัยเฟอร์นิเจอร์ 58,000.00      ร้ำนพรชัยเฟอร์นิเจอร์ 58,000.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 633/64 ลว. 27 ก.ย. 64

81 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 34 กล่อง 99,681.20            99,681.20     เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 99,681.20      ร้ำนศิริสวัสด์ิ 99,681.20     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 598/64 ลว. 20 ก.ย. 64

82

จ้ำงพิมพ์สมุดจดทะเบียนปฏิบัติกำรประจ ำวัน

จ ำนวน 50 เล่ม 26,750.00            26,750.00     เฉพำะเจำะจง บ.โชติกำฯ 26,750.00      บ.โชติกำฯ 26,750.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 582/64 ลว. 16 ก.ย. 64

83

จัดพิมพ์เอกสำร และแฟ้มเอกสำร           

จ ำนวน 2 รำยกำร 17,500.00            17,500.00     เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์มหำจุฬำฯ 17,500.00      โรงพิมพ์มหำจุฬำฯ 17,500.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 623/64 ลว. 23 ก.ย. 64

84 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 5,860.39              5,860.39      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 5,860.39        ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 5,860.39      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 628/64 ลว. 23 ก.ย. 64

85

ซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมกำรจัดท ำ Dashboard

(Tableau) จ ำนวน 6 ลิขสิทธ์ิ 205,440.00          205,440.00   เฉพำะเจำะจง บ.เด็พธเฟิร์สท จก. 205,440.00     บ.เด็พธเฟิร์สท จก. 205,440.00   ตรงตำมเง่ือนไข ส. 147/64 ลว. 29 ก.ย. 64

86 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 7,653.71              7,653.71      เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 7,653.71        ร้ำนศิริสวัสด์ิ 7,653.71      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 626/64 ลว. 23 ก.ย. 64

87 ซ้ือสำรมำตรฐำน จ ำนวน 1 รำยกำร 75,970.00            75,970.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอส.วำย.เทคฯ 75,970.00      บ.เอส.วำย.เทคฯ 75,970.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 624/64 ลว. 23 ก.ย. 64

88

จ้ำงท ำ Infographic เร่ือง ควำมปลอดภัย

สำรเคมีในโรงงำนอุตสำหกรรม                

จ ำนวน 10 เร่ือง 37,450.00            37,450.00     เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์ เทอร์มอลฯ 37,450.00      บ.เบสท์ เทอร์มอลฯ 37,450.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 605/64 ลว. 22 ก.ย. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

89

ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บ  

เอกสำรระดับศูนย์บริกำรแบบท่ี 3             

 จ ำนวน 2 เคร่ือง 68,480.00            68,480.00     เฉพำะเจำะจง บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิงฯ 68,480.00      บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิงฯ 68,480.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 596/64 ลว. 20 ก.ย. 64

90

ซ้ือขำยและอนุญำตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 ลิขสิทธ์ิ 205,440.00          205,440.00   เฉพำะเจำะจง บ.เด็พธเฟิร์สทฯ 205,440.00     บ.เด็พธเฟิร์สทฯ 205,440.00   ตรงตำมเง่ือนไข ส. 147/64 ลว. 29 ก.ย. 64

91 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 30 กล่อง 80,464.00            80,464.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 80,464.00      ร้ำนศิริสวัสด์ิ 80,464.00     

เงินกันปี 64 

ตรงตำมเง่ือไข บส. 643/64 ลว. 29 ก.ย. 64

92

ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และสำรเคมี 

จ ำนวน 19 รำยกำร 123,820.00          123,820.00   เฉพำะเจำะจง บ.แอ็กโซฯ 123,820.00     บ.แอ็กโซฯ 123,820.00   ตรงตำมเง่ือนไข ส. 169/64 ลว. 30 ก.ย. 64

93

โครงกำรจัดเก็บและค้นหำเอกสำร

อิเล็กทรอนิกส์

กองบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 100,000.00          100,000.00   เฉพำะเจำะจง บ.นีโอเน็ตเวิร์คฯ 100,000.00     บ.นีโอเน็ตเวิร์คฯ 100,000.00   ตรงตำมเง่ือนไข ส. 161/64 ลว. 29 ก.ย. 64

94 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 161,983.02          161,983.02   เฉพำะเจำะจง บ.แอ๊กโซ เคมิคอลส์ฯ 161,983.02     บ.แอ๊กโซ เคมิคอลส์ฯ 161,983.02   ตรงตำมเง่ือนไข ส. 164/64 ลว. 29 ก.ย. 64

95

ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ส ำหรับ

ห้องประชุมศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ

โรงงำน ภำคใต้ฯ จ.สงขลำ 1 ชุด 292,350.00          292,350.00   เฉพำะเจำะจง บ.เอสพีเค ซำวด์ฯ 292,350.00     บ.เอสพีเค ซำวด์ฯ 292,350.00   ตรงตำมเง่ือนไข ส. 165/64 ลว. 29 ก.ย. 64

96

ซ้ือชุดประชุมออนไลน์(Online Meeting)    

 ณ ห้องประชุม 505 กรอ. 1 ชุด 476,000.00          476,000.00   เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 476,000.00     บ.รำมอินทรำฯ 476,000.00   ตรงตำมเง่ือนไข ส. 150/64 ลว. 21 ก.ย. 64

97

จ้ำงปรับปรุงระบบจอแสงผลมลพิษโรงงำน

แบบปัจจุบัน ชนิดควำมชัดสูง   

จ.เชียงใหม่ 492,200.00          492,200.00   เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิพรฯ 492,200.00     บ.สิทธิพรฯ 492,200.00   ตรงตำมเง่ือนไข ส. 163/64 ลว. 29 ก.ย. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

98

จ้ำงท ำตู้เอกสำร                               

ขนำด 300x1200x2500 ซม.

จ ำนวน 5 ตู้ 99,510.00            99,510.00     เฉพำะเจำะจง บ.สยำมอินเตอร์แม็กซ์ลำยน์ฯ 99,510.00      บ.สยำมอินเตอร์แม็กซ์ลำยน์ฯ 99,510.00     

เงินกันปี 64

ตรงตำมเง่ือไข บส. 622/64 ลว. 22 ก.ย. 64

99

ซ้ือชุดระบบโทรศัพท์ผ่ำนเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต พร้อมติดต้ัง 1 ชุด 424,500.00          424,500.00   เฉพำะเจำะจง บ.โทรคมนำคมแห่งชำติฯ 424,500.00     บ.โทรคมนำคมแห่งชำติฯ 424,500.00   

เงินกันปี 64

ตรงตำมเง่ือไข ส. 151/64 ลว. 20 ก.ย. 64

100

จ้ำงพิมพ์หนังสือส ำคัญแสดงกำร 

จดทะเบียนเคร่ืองจักรฯ 

จ ำนวน 3 รำยกำร 300,000.00          300,000.00   เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์มหำจุฬำฯ 300,000.00     โรงพิมพ์มหำจุฬำฯ 300,000.00   

เงินกันปี 64

ตรงตำมเง่ือไข บส. 619/64 ลว. 22 ก.ย. 64

101

จ้ำงซ่อมแซมลิฟต์ประจ ำอำคำร กรอ.         

พญำไท จ ำนวน 2 เคร่ือง 151,576.20          151,576.20   เฉพำะเจำะจง บ.ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ฯ 151,576.20     บ.ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ฯ 151,576.20   ตรงตำมเง่ือนไข ส. 155/64 ลว. 27 ก.ย. 64

102

จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำอัตโนมัติ (UPS)

เปล่ียนแบตเตอร่ี 64 ลูก จ ำนวน 1 งำน 58,850.00            58,850.00     เฉพำะเจำะจง บ.ซีเอสพีเอ็มฯ 58,850.00      บ.ซีเอสพีเอ็มฯ 58,850.00     

เงินกันปี 64

ตรงตำมเง่ือไข บส. 553/64 ลว. 7 ก.ย. 64

103

จ้ำงซ่อมเคร่ืองตรวจวัดคุณภำพอำกำศ

สำรอินทรีย์ระเหยได้ 152,432.20          152,432.20   เฉพำะเจำะจง บ.เอ็นเทคอินดัสเทรียลโซลูช่ันฯ 152,432.20     บ.เอ็นเทคอินดัสเทรียลโซลูช่ันฯ 152,432.20   ตรงตำมเง่ือนไข ส. 167/64 ลว. 29 ก.ย. 64

104

จ้ำงซ่อมเปล่ียนระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด

ส ำหรับจอแสดงผลเผยแพร่กำร            

ตรวจวัดมลพิษระยะไกลต่อสำธำรณชน        

  1 งำน 467,590.00          467,590.00   เฉพำะเจำะจง บ.ชตำ อินสทรูเม้นท์ จก. 467,590.00     บ.ชตำ อินสทรูเม้นท์ จก. 467,590.00   

เงินกันปี 64

ตรงตำมเง่ือไข ส. 170/64 ลว. 29 ก.ย. 64

105

จ้ำงซ่อมเปล่ียนอะไหล่พร้อมตรวจเช็ค

บ ำรุงรักษำเคร่ืองตรวจวัดคุณภำพอำกำศใน

บรรยำกำศฯ 499,960.00          499,960.00   เฉพำะเจำะจง บ.ชตำ อินสทรูเม้นท์ จก. 499,960.00     บ.ชตำ อินสทรูเม้นท์ จก. 499,960.00   

เงินกันปี 64

ตรงตำมเง่ือไข ส. 168/64 ลว. 29 ก.ย. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

106

จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำอัตโนมัติ (UPS)

เปล่ียนแบตเตอร่ี 108 ลูก จ ำนวน 1 งำน 99,296.00            99,296.00     เฉพำะเจำะจง บ.ซีเอสพีเอ็มฯ 99,296.00      บ.ซีเอสพีเอ็มฯ 99,296.00     

เงินกันปี 64

ตรงตำมเง่ือไข บส. 554/64 ลว. 9 ก.ย. 64

107

จ้ำงโครงกำรจ้ำงเหมำจัดท ำวีดีทัศน์ กำรตรวจ

สถำนท่ีเก็บรักษำวัตถุอันตรำยเบ้ืองต้นส ำหรับ

เจ้ำหน้ำท่ีฯ 299,065.00          299,065.00   เฉพำะเจำะจง บ.ลอยด์ เคมิคอลส์ฯ 299,065.00     บ.ลอยด์ เคมิคอลส์ฯ 299,065.00   

เงินกันปี 64

ตรงตำมเง่ือไข ส. 160/64 ลว. 30 ก.ย. 64

108

จ้ำงจัดท ำวีดีทัศน์ เร่ืองควำมปลอดภัยสำรเคมี

ในโรงงำนอุตสำหกรรม 99,000.00            99,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทอร์มอลฯ 99,000.00      บ.เบสท์เทอร์มอลฯ 99,000.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 606/64 ลว. 22 ก.ย. 64

109

ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ท่ีใช้ส ำหรับเคร่ือง

เก็บตัวอย่ำงฝุ่นละอองและ

ก๊ำซจำกปล่องระบำย 176,015.00          176,015.00   เฉพำะเจำะจง บ.เอส.เอ.(ขอนแก่น) จก. 176,015.00     บ.เอส.เอ.(ขอนแก่น) จก. 176,015.00   

เงินกันปี 64

ตรงตำมเง่ือไข ส. 166/64 ลว. 29 ก.ย. 64

110

ซ้ือเคร่ืองตรวจวัดสภำพอำกำศทำง

อุตุนิยมวิทยำท่ีใช้งำนร่วมกับเคร่ืองตรวจวัด

คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศท่ัวไป       

จ ำนวน 1 ชุด 350,000.00          350,000.00   เฉพำะเจำะจง บ.ชตำฯ 350,000.00     บ.ชตำฯ 350,000.00   

เงินกันปี 64

ตรงตำมเง่ือไข ส. 154/64 ลว. 27 ก.ย. 64

111

ซ้ือเคร่ืองวัดคุณภำพน้ ำหัวรวมแบบภำคสนำม

 จ ำนวน 1 เคร่ือง 299,600.00          299,600.00   เฉพำะเจำะจง บ.หริกุลฯ 299,600.00     บ.หริกุลฯ 299,600.00   

เงินกันปี 64

ตรงตำมเง่ือไข ส. 156/64 ลว. 28 ก.ย. 64

112

จ้ำงปรับปรุงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือรองรับกำรท ำงำนแบบไร้เอกสำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 (งวด1) 360,000.00          360,000.00   เฉพำะเจำะจง บ.เอ็กซ์เซล ลิงค์ฯ 360,000.00     บ.เอ็กซ์เซล ลิงค์ฯ 360,000.00   

เงินกันปี 64

ตรงตำมเง่ือไข ส. 159/64 ลว. 29 ก.ย. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

113

จ้ำงเพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนสำรบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำปีงบประมำณ          

พ.ศ.2564 (งวด1) 385,200.00          385,200.00   เฉพำะเจำะจง บ.เอ็กซ์เซล ลิงค์ฯ 385,200.00     บ.เอ็กซ์เซล ลิงค์ฯ 385,200.00   

เงินกันปี 64

ตรงตำมเง่ือไข ส. 158/64 ลว. 29 ก.ย. 64

114 จ้ำงพิมพ์คู่มือ ขนำด A5 จ ำนวน 1,000 เล่ม 32,956.00            32,956.00     เฉพำะเจำะจง หจก.วำย.ซีเอช. มีเดีย 32,956.00      หจก.วำย.ซีเอช. มีเดีย 32,956.00     

เงินกันปี 64

ตรงตำมเง่ือไข บส. 631/64 ลว. 27 ก.ย. 64

115

จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงระบบบ ำบัดน้ ำเสียของ

อำคำร กรอ. พญำไท (งวด 1) 264,418.50          264,418.50   เฉพำะเจำะจง บ.ชินแม็ค จ ำกัด 264,418.50     บ.ชินแม็ค จ ำกัด 264,418.50   ตรงตำมเง่ือนไข ส. 152/64 ลว. 30 ก.ย. 64

116 จ้ำงท ำโล่อุตสำหกรรมสีเขียวพร้อมกล่องใส่ 92,448.00            92,448.00     เฉพำะเจำะจง หจก.มีอำร์ ลิฟว่ิงฯ 92,448.00      หจก.มีอำร์ ลิฟว่ิงฯ 92,448.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 584/64 ลว. 16 ก.ย. 64

117 จ้ำงซ่อมเคร่ืองผลิตน้ ำกล่ันพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 99,510.00            99,510.00     เฉพำะเจำะจง บ.มิตร-ซำยน์ฯ 99,510.00      บ.มิตร-ซำยน์ฯ 99,510.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 587/64 ลว. 16 ก.ย. 64

118 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 งำน 5,136.00              5,136.00      เฉพำะเจำะจง บ.ไทยยูนีคฯ 5,136.00        บ.ไทยยูนีคฯ 5,136.00      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 590/64 ลว. 16 ก.ย. 64

119 ซ้ือหมึก จ ำนวน 2 รำยกำร 10,539.50            10,539.50     เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 10,539.50      ร้ำนศิริสวัสด์ิ 10,539.50     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 610/64 ลว. 22 ก.ย. 64

120 ตรำยำง กวภ. 9 อัน 2,305.85              2,305.85      เฉพำะเจำะจง บ.ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,305.85        บ.ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,305.85      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 612/64 ลว. 22 ก.ย. 64

121 จ้ำงซ่อมเคร่ืองตรวจวัดระดับควำมดังเสียง 75,000.00            75,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอกเสคคิวทิฟฯ 75,000.00      บ.เอกเสคคิวทิฟฯ 75,000.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 625/64 ลว. 23 ก.ย. 64

122

ซ้ือ License กำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบ

ออนไลน์ Zoommeeting 15,408.00            15,408.00     เฉพำะเจำะจง บ.วัน-ทู-ออล จก. 15,408.00      บ.วัน-ทู-ออล จก. 15,408.00     ตรงตำมเง่ือนไข บส. 632/64 ลว. 27 ก.ย. 64

123 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 9,700.62              9,700.62      เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 9,700.62        ร้ำนศิริสวัสด์ิ 9,700.62      ตรงตำมเง่ือนไข บส. 638/64 ลว. 27 ก.ย. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

124 ซ้ือตู้อบควำมร้อนฯ จ.ขอนแก่น  2 เคร่ือง 11,300.00            226,000.00   เฉพำะเจำะจง บ.เคเอสพี อีสำนฯ 226,000.00     บ.เคเอสพี อีสำนฯ 226,000.00   ตรงตำมเง่ือนไข ส. 153/64 ลว. 23 ก.ย. 64

125

ซ้ือเคร่ืองตรวจวัดค่ำทำงอุตุนิยมวิทยำ

จ.รำชบุรี จ ำนวน 1 ชุด 140,300.00          140,300.00   เฉพำะเจำะจง บ.เอ็นเทคฯ 140,300.00     บ.เอ็นเทคฯ 140,300.00   ตรงตำมเง่ือนไข ส. 157/64 ลว. 27 ก.ย. 64

126

โครงกำรจ้ำงพิมพ์หนังสือคู่มือมำตรฐำน

ควำมปลอดภัย จ ำนวน 3 เคร่ือง 132,252.00          132,252.00   เฉพำะเจำะจง หจก. เอ เอ เอฯ 132,252.00     หจก. เอ เอ เอฯ 132,252.00   ตรงตำมเง่ือนไข ส. 162/64 ลว. 28 ก.ย. 64


