
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 1,503.35              1,503.35        เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,503.35           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,503.35           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 28/65 ลว. 18 ต.ค. 64

2 ตรำยำง จ ำนวน 2 อัน 203.30                203.30          เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 203.30              บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 203.30              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 41/65 ลว. 28 ต.ค. 64

3  ตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 1,150.25              1,150.25        เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,150.25           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,150.25           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 18/65 ลว. 15 ต.ค. 64

4

ท ำเอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร

ประสำนงำนแห่งชำติ จ ำนวน 8 ชุด 821.76                821.76          เฉพำะเจำะจง หจก.เอ เอ เอฯ 821.76              หจก.เอ เอ เอฯ 821.76              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 31/65 ลว. 20 ต.ค. 64

5 ตรำยำง จ ำนวน 5 อัน 663.40                663.40          เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 663.40              บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 663.40              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 35/65 ลว. 25 ต.ค. 64

6

จ้ำงปรับปรุงห้องท ำงำนของ กร.2 กรอ.

(ห้อง 301) จ ำนวน 1 งำน 55,640.00            55,640.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ลัดดำฯ 55,640.00          หจก.ลัดดำฯ 55,640.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 16/65 ลว. 12 ต.ค. 64

7

ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จ ำนวน 1 เคร่ือง 1,712.00              1,712.00        เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 1,712.00           บ.รำมอินทรำฯ 1,712.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 27/65 ลว. 18 ต.ค. 64

8

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์

ต่อเน่ือง จ ำนวน 10 คน 135,880.37           135,880.37     เฉพำะเจำะจง บ.อนันตพัชรฯ 135,880.37        บ.อนันตพัชรฯ 135,880.37        

งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข ส. 52/65 ลว. 15 ต.ค. 64

9  ชุดดรัม ปร้ินเตอร์ จ ำนวน 1 อัน 6,045.50              6,045.50        เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,045.50           ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,045.50           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 38/2565 ลว. 26 ต.ค. 64

10

ซ้ือหมึกพิมพ์ และ DRUM          

จ ำนวน 9 รำยกำร 30,773.20            30,773.20      เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 30,773.20          บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 30,773.20          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 37/2565 ลว. 25 ต.ค. 64

และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันท่ี  31  เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

11

จ้ำงท ำป้ำยผู้บริหำร และกรอบรูป

อธิบดีของ กรอ. จ ำนวน 4 รำยกำร 14,766.00            14,766.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 14,766.00          ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 14,766.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 36/2565 ลว. 25 ต.ค. 64

12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 7,383.00              7,383.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 7,383.00           ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 7,383.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 40/2565 ลว. 28 ต.ค. 64

13 จ้ำงท ำควำมสะอำดฯ 5,700,000.00        5,700,000.00  e-bidding บ.มัดชำฯ 5,700,000.00     บ.มัดชำฯ 5,700,000.00     ตรงตำมเง่ือนไข ส. 2/65 ลว. 15 ต.ค. 64

14

จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

แก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบกำรจัดกำร

กำกของเสียอุตสำหกรรมทำงส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2565 135,000.00           135,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.จี-ซีสเต็มส์ฯ 135,000.00        บ.จี-ซีสเต็มส์ฯ 135,000.00        

งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข ส. 53/65 ลว. 20 ต.ค. 64

15

จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

แก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบสำรสนเทศ

ท่ีอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติจดทะเบียน

เคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 ฯ 202,500.00           202,500.00     เฉพำะเจำะจง บ.โกทูโซลูช่ันฯ 202,500.00        บ.โกทูโซลูช่ันฯ 202,500.00        

งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข ส. 56/65 ลว. 27 ต.ค. 64

16

จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

แก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบรักษำควำม

ม่ันคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศฯ 376,000.00           376,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ันฯ 376,000.00        บ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ันฯ 376,000.00        

งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข ส. 55/65 ลว. 29 ต.ค. 64

17

จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม   

แก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบศูนย์ข้อมูล

สำรเคมีและวัตถุอันตรำยแห่งชำติ 393,500.00           393,500.00     เฉพำะเจำะจง บ.เจแอล คอนโทรล จก. 393,500.00        บ.เจแอล คอนโทรล จก. 393,500.00        

งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข ส. 58/65 ลว. 25 ต.ค. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

18

จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

แก้ไขคอมพิวเตอร์ ระบบกำร

พิจำรณำอนุญำตโรงงำนแบบอัตโนมัติฯ 109,000.00           109,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ันฯ 109,000.00        บ.นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ันฯ 109,000.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 78/65 ลว. 29 ต.ค. 64

19

จ้ำงดูแลบ ำรุงรักษำลิฟต์ กรอ.

บำงล ำพู จ ำนวน 2 เคร่ือง 30,000.00            30,000.00      เฉพำะเจำะจง บ.ทีแอลฯ 30,000.00          บ.ทีแอลฯ 30,000.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 2/2565 ลว. 7 ต.ค. 64

20

จ้ำงป้องกันล ำก ำจัดปลวกอำคำร

เก็บเอกสำร กรอ. ฯ 56,496.00            56,496.00      เฉพำะเจำะจง หจก.สยำมธุรภัณฑ์ 56,496.00          หจก.สยำมธุรภัณฑ์ 56,496.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 3/2565 ลว. 7 ต.ค. 64

21

จ้ำงดูแลบ ำรุงรักษำลิฟต์ กรอ.

อำคำรพญำไท  2 เคร่ือง 53,550.00            53,550.00      เฉพำะเจำะจง บ.ฮิตำชิฯ 53,550.00          บ.ฮิตำชิฯ 53,550.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 3.1/2565 ลว. 7 ต.ค. 64

22

จ้ำงกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไข

คอมพิวเตอร์ระบบงำนสำรบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ปี งปม. 65 69,978.00            69,978.00      เฉพำะเจำะจง บ.เอ็กซ์เซล ลิงค์ฯ 69,978.00          บ.เอ็กซ์เซล ลิงค์ฯ 69,978.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 17/2565 ลว. 14 ต.ค. 64

23

ซ้ือกล้องส ำหรับประชุมผ่ำนระบบ

ออนไลน์ฯ 24,503.00            24,503.00      เฉพำะเจำะจง บ.วัน-ทู-ออล จก. 24,503.00          บ.วัน-ทู-ออล จก. 24,503.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 30/2565 ลว. 20 ต.ค. 64

24 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  23 เคร่ือง 500,000.00           500,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ดิทโต้ฯ 500,000.00        บ.ดิทโต้ฯ 500,000.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 39/2565 ลว. 26 ต.ค. 64

25 จ้ำงตัดข่ำวสำรประจ ำวันจำก นสพ. 102,720.00           102,720.00     เฉพำะเจำะจง บ.อินโฟเควสท์ฯ 102,720.00        บ.อินโฟเควสท์ฯ 102,720.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 3/65 ลว. 18 ต.ค. 64

26

จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับ

อำกำศล้ำงใหญ่และย่อย 

รวม 361 เคร่ือง 306,850.00           306,850.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 306,850.00        ร้ำนเกษมสันต์ฯ 306,850.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 4/65 ลว. 14 ต.ค. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

27

จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไข

คอมพิวเตอร์ฯ 615,000.00           615,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.นิวเทคโนโลย่ีฯ 615,000.00        บ.นิวเทคโนโลย่ีฯ 615,000.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 57/65 ลว. 29 ต.ค. 64

28

จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

แก้ไขคอมพิวเตอร์ฯ 600,000.00           600,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.เด็พธเฟิร์สทฯ 600,000.00        บ.เด็พธเฟิร์สทฯ 600,000.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 59/65 ลว. 27 ต.ค. 64

29

ซ้ือเคร่ืองช่ังน้ ำหนัง จ.ขอนแก่นฯ

จ ำนวน 2 เคร่ือง 260,000.00           260,000.00     e-bidding บ.เคเอสพี อีสำนฯ 260,000.00        บ.เคเอสพี อีสำนฯ 260,000.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 76/65 ลว. 14 ต.ค. 64

30

จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

แก้ไขคอมพิวเตอร์ฯ 137,500.00           137,500.00     เฉพำะเจำะจง บ.โกทูโซลูช่ันฯ 137,500.00        บ.โกทูโซลูช่ันฯ 137,500.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 77/65 ลว. 29 ต.ค. 64

31

ดูแลลรักษำควำมปลอดภัยอำคำร

สถำนท่ีและทรัพสิน กรอ.

จ.ขอนแก่น 119,688.00           119,688.00     เฉพำะเจำะจง

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

ทหำรผ่ำนศึก 119,688.00        

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

ทหำรผ่ำนศึก 119,688.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 79/65 ลว. 29 ต.ค. 64

32

ดูแลลรักษำควำมปลอดภัยอำคำร

สถำนท่ีและทรัพสิน กรอ.

จ.รำชบุรี 175,425.00           175,425.00     เฉพำะเจำะจง

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

ทหำรผ่ำนศึก 175,425.00        

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

ทหำรผ่ำนศึก 175,425.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 80/65 ลว. 29 ต.ค. 64

33

ดูแลลรักษำควำมปลอดภัยอำคำร

สถำนท่ีและทรัพสิน กรอ.

จ.สงขลำ 181,032.00           181,032.00     เฉพำะเจำะจง

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

ทหำรผ่ำนศึก 181,032.00        

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

ทหำรผ่ำนศึก 181,032.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 81/65 ลว. 29 ต.ค. 64

34

ดูแลลรักษำควำมปลอดภัยอำคำร

สถำนท่ีและทรัพสิน กรอ.

จ.เชียงใหม่ 181,032.00           181,032.00     เฉพำะเจำะจง

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

ทหำรผ่ำนศึก 181,032.00        

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

ทหำรผ่ำนศึก 181,032.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 82/65 ลว. 29 ต.ค. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
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ดูแลลรักษำควำมปลอดภัยอำคำร

สถำนท่ีและทรัพสิน กรอ.

จ.ชลบุรี 248,352.00           248,352.00     เฉพำะเจำะจง

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

ทหำรผ่ำนศึก 248,352.00        

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

ทหำรผ่ำนศึก 248,352.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 83/65 ลว. 29 ต.ค. 64


