
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 551.05                551.05           เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 551.05           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 551.05           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 46/65 ลว. 3 พ.ย. 64

2 ตรำยำง กวภ. จ ำนวน 11 อัน 2,418.20              2,418.20         เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,418.20         บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,418.20         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 43/65 ลว. 2 พ.ย. 64

3  ซ้ือดร้ัมและหมึกพิมพ์  2 รำยกำร 2,584.05              2,584.05         เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,584.05         บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,584.05         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 44/65 ลว. 2 พ.ย. 64

4 ตรำยำง กย. จ ำนวน 5 อัน 481.50                481.50           เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 481.50           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 481.50           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 91/65 ลว. 7 ธ.ค. 64

5

จ้ำงซ่อมแซมห้องน้ ำชำย ช้ันท่ี5 

(ฝ่ังอำคำรนำรำยณ์) จ ำนวน 1 งำน 35,310.00            35,310.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ลัดดำฯ 35,310.00       หจก.ลัดดำฯ 35,310.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส. 48/65 ลว. 5 พ.ย. 64

6 ซ้ือหมึกพิมพ์ และดร้ัม จ ำนวน 9 รำยกำร 31,126.30            31,126.30       เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 31,126.30       บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 31,126.30       ตรงตำมเง่ือนไข บส. 51/65 ลว. 5 พ.ย. 64

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 11,558.14            11,558.14       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 11,558.14       ร้ำนศิริสวัสด์ิ 11,558.14       ตรงตำมเง่ือนไข บส. 50/65 ลว. 5 พ.ย. 64

8 ตรำยำง สล. จ ำนวน 62 อัน 6,537.70              6,537.70         เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 6,537.70         บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 6,537.70         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 52/65 ลว. 8 พ.ย. 64

9 ตรำยำง กปภ. จ ำนวน 16 อัน 1,942.05              1,942.05         เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,942.05         บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,942.05         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 60/65 ลว. 15 พ.ย. 64

10 ตรำยำง จ ำนวน 9 อัน 820.00                820.00           เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 820.00           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 820.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 56/65 ลว. 11 พ.ย. 64

11

ซ้ือแอลกอฮอล์ล้ำงมือ                        จ ำนวน 

100 แกลลอน 63,665.00            63,665.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 63,665.00       ร้ำนศิริสวัสด์ิ 63,665.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส. 64/65 ลว. 16 พ.ย. 64

12 ซ้ือหมึก printer จ ำนวน 9 รำยกำร 40,991.70            40,991.70       เฉพำะเจำะจง บ.ริโก้ฯ 40,991.70       บ.ริโก้ฯ 40,991.70       ตรงตำมเง่ือนไข บส. 65/65 ลว. 18 พ.ย. 64

และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันท่ี  30  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
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13 ตรำยำง สล. จ ำนวน 9 อัน 2,129.30              2,129.30         เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,129.30         บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,129.30         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 63/65 ลว. 16 พ.ย. 64

14 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 8,067.80              8,067.80         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 8,067.80         ร้ำนศิริสวัสด์ิ 8,067.80         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 57/65 ลว. 11 พ.ย. 64

15

จ้ำงซ่อมสำย Junction Keypad รุ่น V.4

จ ำนวน 1 งำน 1,284.00              1,284.00         เฉพำะเจำะจง บ.อินฟินิทฯ 1,284.00         บ.อินฟินิทฯ 1,284.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 53/65 ลว. 8 พ.ย. 64

16 ซ้ือวัสดุงำนช่ำง จ ำนวน 28 รำยกำร 82,779.48            82,779.48       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 82,779.48       ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 82,779.48       ตรงตำมเง่ือนไข บส. 49/65 ลว. 5 พ.ย. 64

17 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 8,749.39              8,749.39         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 8,749.39         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 8,749.39         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 59/65 ลว. 15 พ.ย. 64

18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 กล่อง 9,999.15              9,999.15         เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 9,999.15         บ.รำมอินทรำฯ 9,999.15         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 61/65 ลว. 16 พ.ย. 64

19

ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้อง 202 

จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,000.00              4,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 4,000.00         ร้ำนเกษมสันต์ฯ 4,000.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 55/65 ลว. 8 พ.ย. 64

20

ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้อง 104

จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,000.00              4,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 4,000.00         ร้ำนเกษมสันต์ฯ 4,000.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 54/65 ลว. 8 พ.ย. 64

21

ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้อง 501 

จ ำนวน 1 เคร่ือง 3,500.00              3,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 3,500.00         ร้ำนเกษมสันต์ฯ 3,500.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 62/65 ลว. 16 พ.ย. 64

22 ตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 2,584.05              2,584.05         เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,584.05         บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,584.05         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 67/65 ลว. 23 พ.ย. 64

23 ตรำยำง จ ำนวน 44 อัน 5,660.30              5,660.30         เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 5,660.30         บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 5,660.30         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 68/65 ลว. 23 พ.ย. 64

24

ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้อง 301

จ ำนวน 2 เคร่ือง 8,000.00              8,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 8,000.00         ร้ำนเกษมสันต์ฯ 8,000.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 47/65 ลว. 5 พ.ย. 64
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25 ซ้ือ DRUM จ ำนวน 1 กล่อง 6,152.50              6,152.50         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,152.50         ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,152.50         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 74/65 ลว. 25 พ.ย. 64

26 ตรำยำง กม. จ ำนวน 6 อัน 642.00                642.00           เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 642.00           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 642.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 75/65 ลว. 25 พ.ย. 64

27

จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

และเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 6,955.00              6,955.00         เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 6,955.00         บ.รำมอินทรำฯ 6,955.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 70/65 ลว. 24 พ.ย. 64

28 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 3 รำยกำร 78,645.00            78,645.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 78,645.00       ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 78,645.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส. 69/65 ลว. 24 พ.ย. 64

29 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 15 กล่อง 99,510.00            99,510.00       เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 99,510.00       บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 99,510.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส. 81/65 ลว. 30 พ.ย. 64

30 ซ้ือหมึกพิมพ์ และดร้ัม จ ำนวน 2 รำยกำร 34,218.60            34,218.60       เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 34,218.60       บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 34,218.60       ตรงตำมเง่ือนไข บส. 66/65 ลว. 23 พ.ย. 64

31

จ้ำงซ่อมเคร่ืองสแกนลำยน้ิวมือบริเวณประตู

บำนสวิงคู่ท่ีช ำรุดในอำคำร กรอ.  1 งำน 12,369.20            12,369.20       เฉพำะเจำะจง บ.ยูเอฟโอ ซีซีทีวีฯ 12,369.20       บ.ยูเอฟโอ ซีซีทีวีฯ 12,369.20       ตรงตำมเง่ือนไข บส. 76/65 ลว. 25 พ.ย. 64

32 ซ้ือ DRUM 7,436.50              7,436.50         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 7,436.50         ร้ำนศิริสวัสด์ิ 7,436.50         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 73/65 ลว. 25 พ.ย. 64

33 ตรำยำง จ ำนวน 24 อัน 2,289.80              2,289.80         เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,289.80         บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,289.80         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 79/65 ลว. 30 พ.ย. 64

34 ตรำยำง จ ำนวน 65 อัน 11,871.65            11,871.65       เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 11,871.65       บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 11,871.65       ตรงตำมเง่ือนไข บส. 80/65 ลว. 30 พ.ย. 64

35

จ้ำงซ่อมแซมและปรับปรุงห้อง 502

อำคำร กรอ. 101,800.00          101,800.00     เฉพำะเจำะจง หสจ.พลเฟอร์นิเจอร์ 101,800.00      หสจ.พลเฟอร์นิเจอร์ 101,800.00     ตรงตำมเง่ือนไข ส. 84/65 ลว. 10 พ.ย. 64

36

จ้ำงซ่อมเปล่ียนยำงรถยนต์ ทะเบียน ษฮ-3330 

จ ำนวน 4 เส้น 19,600.00            19,600.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เรม่ี กำรยำง 19,600.00       หจก.เรม่ี กำรยำง 19,600.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส. 77/65 ลว. 25 พ.ย. 64

37 ซ้ือพำร์ทิช่ัน ใช้ส ำหรับติดต้ังภำยในห้อง 509 109,725.50          109,725.50     เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท ออฟฟิศฯ 109,725.50      บ.สมำร์ท ออฟฟิศฯ 109,725.50     ตรงตำมเง่ือนไข ส. 87/65 ลว. 26 พ.ย. 64
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38

จ้ำงเหมำบริกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ี

และทรัพย์สิน กรอ. รวม 2 แห่ง 286,140.00          286,140.00     เฉพำะเจำะจง

องค์กำรสงเครำะห์ทหรำ

ผ่ำนศึก 286,140.00      

องค์กำรสงเครำะห์ทหรำ

ผ่ำนศึก 286,140.00     

งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข ส. 1/65 ลว. 23 พ.ย. 64

39 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 94,160.00            94,160.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ไซน์ พลัส 94,160.00       หจก. ไซน์ พลัส 94,160.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส. 72/65 ลว. 25 พ.ย. 64

40

ซ้ือชุดวิเครำะห์ซีโอดี พร้อมอุปกรณ์            

แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กทม. 1 ชุด 479,360.00          479,360.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอบี ซำยเอกซ์ฯ 479,360.00      บ.เอบี ซำยเอกซ์ฯ 479,360.00     ตรงตำมเง่ือนไข ส. 85/65 ลว. 18 พ.ย. 64

41

จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไข

คอมพิวเตอร์ระบบควำมม่ันคงปลอดภัยของห้อง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและเคร่ืองส ำรองไฟฯ 135,000.00          135,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ซีเอสพีเอ็มฯ 135,000.00      บ.ซีเอสพีเอ็มฯ 135,000.00     

งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข ส. 54/65 ลว. 8 พ.ย. 64

42 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ ำนวน 2 ฉบับ 4,540.00              4,540.00         เฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์ฯ 4,540.00         นำยสุพจน์ฯ 4,540.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 42/65 ลว. 1 พ.ย. 64

43 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 9,042.57              9,042.57         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 9,042.57         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 9,042.57         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 45/65 ลว. 2 พ.ย. 64

44 จ้ำงเหมำบริกำรโดยนิติบุคคลฯ 1,700,000.00        1,700,000.00   e-bidding บ.สิทธิพรแอสโซซิเอสฯ 1,700,000.00   บ.สิทธิพรแอสโซซิเอสฯ 1,700,000.00   ตรงตำมเง่ือนไข ส. 86/65 ลว. 30 พ.ย. 64


