
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุงำนช่ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 3,745.00              3,745.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 3,745.00         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 3,745.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 85/65 ลว. 1 ธ.ค. 64

2 ตรำยำง กร.2 จ ำนวน 9 อัน 1,011.15              1,011.15         เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,011.15         บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,011.15         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 84/65 ลว. 1 ธ.ค. 64

3  ซ้ือดร้ัมและหมึกพิมพ์  2 รำยกำร 25,252.00            25,252.00       เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 25,252.00       บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 25,252.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 89/65 ลว. 7 ธ.ค. 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 ตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 1,102.10              1,102.10         เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,102.10         บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,102.10         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 92/65 ลว. 7 ธ.ค. 64

6 ตรำยำง สล. จ ำนวน 71 อัน 14,637.60            14,637.60       เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 14,637.60       บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 14,637.60        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 95/65 ลว. 9 ธ.ค. 64

7

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้อง 503 

จ ำนวน 1 เคร่ือง 9,000.00              9,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 9,000.00         ร้ำนเกษมสันต์ฯ 9,000.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 93/65 ลว. 8 ธ.ค. 64

8

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ กวอ. 

ห้อง 506 จ ำนวน 1 เคร่ือง 22,000.00            22,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 22,000.00       ร้ำนเกษมสันต์ฯ 22,000.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 94/65 ลว. 8 ธ.ค. 64

9

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ศส. 

ห้อง 205 จ ำนวน 1 เคร่ือง 1,800.00              1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 1,800.00         ร้ำนเกษมสันต์ฯ 1,800.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 96/65 ลว. 13 ธ.ค. 64

10

ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำรอย่ำงดี A4 

จ ำนวน 1,000 รีม 98,440.00            98,440.00       เฉพำะเจำะจง บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก. 98,440.00       บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก. 98,440.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 99/65 ลว. 16 ธ.ค. 64

11 ตรำยำง จ ำนวน 5 อัน 716.90                716.90            เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 716.90            บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 716.90            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 107/65 ลว. 21 ธ.ค. 64

และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันท่ี  31  เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
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12

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ช้ัน 3

ห้อง 310 จ ำนวน 1 เคร่ือง 11,400.00            11,400.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 11,400.00       ร้ำนเกษมสันต์ฯ 11,400.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 109/65 ลว. 21 ธ.ค. 64

13

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้อง 103

จ ำนวน 1 เคร่ือง 1,800.00              1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 1,800.00         ร้ำนเกษมสันต์ฯ 1,800.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 108/65 ลว. 21 ธ.ค. 64

14

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 

จ ำนวน 27 รำยกำร 29,340.47            29,340.47       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 29,340.47       ร้ำนศิริสวัสด์ิ 29,340.47        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 106/65 ลว. 20 ธ.ค. 64

15

ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์

จ ำนวน 3 รำยกำร 12,652.75            12,652.75       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 12,652.75       ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 12,652.75        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 115/65 ลว. 20 ธ.ค. 64

16

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 

จ ำนวน 3 รำยกำร 2,490.96              2,490.96         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 2,490.96         ร้ำนศิริสวัสด์ิ 2,490.96         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 87/65 ลว. 7 ธ.ค. 64

17

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน

จ ำนวน 4 รำยกำร 1,201.61              1,201.61         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 1,201.61         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 1,201.61         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 88/65 ลว. 7 ธ.ค. 64

18

จ้ำงซ่อมเคร่ืองโทรสำร 

จ ำนวน 1 งำน 8,560.00              8,560.00         เฉพำะเจำะจง บ.ธนตรินฯ 8,560.00         บ.ธนตรินฯ 8,560.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 90/65 ลว. 7 ธ.ค. 64

19

ซ้ือจำนอักษรภำษำไทย 

ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ 

จ ำนวน 2 อัน 5,243.00              5,243.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 5,243.00         ร้ำนศิริสวัสด์ิ 5,243.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 100/65 ลว. 20 ธ.ค. 64

20

ซ้ือหมึกเคร่ืองแฟกซ์ 

จ ำนวน 1 ชุด 2,450.30              2,450.30         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 2,450.30         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 2,450.30         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 101/65 ลว. 20 ธ.ค. 64
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21

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 

จ ำนวน 5 รำยกำร 2,368.98              2,368.98         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 2,368.98         ร้ำนศิริสวัสด์ิ 2,368.98         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 113/65 ลว. 22 ธ.ค. 64

22

ซ้ือวัสดุงำนช่ำง 

จ ำนวน 5 รำยกำร 6,831.95              6,831.95         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 6,831.95         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 6,831.95         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 102/65 ลว. 20 ธ.ค. 64

23 ตรำยำง จ ำนวน 4 อัน 4,708.00              4,708.00         เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 4,708.00         บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 4,708.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 124.1/65 ลว. 30 ธ.ค. 64

24

ซ้ือ IMAGING UNIT 

จ ำนวน 2 อัน 4,472.60              4,472.60         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 4,472.60         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 4,472.60         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 123/65 ลว. 30 ธ.ค. 64

25

ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 

จ ำนวน 2 รำยกำร 5,992.00              5,992.00         เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 5,992.00         บ.รำมอินทรำฯ 5,992.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 126/65 ลว. 30 ธ.ค. 64

26

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 

จ ำนวน 3 รำยกำร 31,672.00            31,672.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 31,672.00       ร้ำนศิริสวัสด์ิ 31,672.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 124/65 ลว. 30 ธ.ค. 64

27

ซ้ือหมึกพิมพ์ 

จ ำนวน 25 กล่อง 78,056.50            78,056.50       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 78,056.50       ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 78,056.50        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 125/65 ลว. 30 ธ.ค. 64

28

ค่ำจัดท ำเอกสำรกำรประชุม

จ ำนวน 13 ชุด 801.22                801.22            เฉพำะเจำะจง หจก. เอ เอ เอฯ 801.22            หจก. เอ เอ เอฯ 801.22            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 99.1/65 ลว. 16 ธ.ค. 64

29

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 

จ ำนวน 7 รำยกำร 3,652.98              3,652.98         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 3,652.98         ร้ำนศิริสวัสด์ิ 3,652.98         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 117/65 ลว. 30 ธ.ค. 64

30

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 

จ ำนวน 3 รำยกำร 4,426.59              4,426.59         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 4,426.59         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 4,426.59         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 118/65 ลว. 30 ธ.ค. 64
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31 ซ้ือพำนพุ่มดอกไม้ จ ำนวน 1 คู่ 2,514.50              2,514.50         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 2,514.50         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 2,514.50         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 116/65 ลว. 23 ธ.ค. 64

32

ค่ำจัดท ำเอกสำรร่ำงกฎกระทรวงออก

ตำมควำมในมำตรำ 9 ถึงมำตรำ 9/6

แห่งพระรำชบัญญัติโรงงำน

พ.ศ.2535ฯ จ ำนวน 100 ชุด 4,140.90              4,140.90         เฉพำะเจำะจง หจก. เอ เอ เอฯ 4,140.90         หจก. เอ เอ เอฯ 4,140.90         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 86/65 ลว. 7 ธ.ค. 64

33  ตรำยำง สล. จ ำนวน 4 อัน 513.60                513.60            เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 513.60            บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 513.60            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 111/65 ลว. 22 ธ.ค. 64

34  ตรำยำง ศบพ. จ ำนวน 27 อัน 3,284.90              3,284.90         เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 3,284.90         บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 3,284.90         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 110/65 ลว. 22 ธ.ค. 64

35

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 

จ ำนวน 2 รำยกำร 49,327.00            49,327.00       เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 49,327.00       บ.รำมอินทรำฯ 49,327.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 104/65 ลว. 20 ธ.ค. 64

36 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 17,676.40            17,676.40       เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 17,676.40       บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 17,676.40        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 119/65 ลว. 30 ธ.ค. 64

37 ซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 4 รำยกำร 99,617.00            99,617.00       เฉพำะเจำะจง บ.อัลติแมคฯ 99,617.00       บ.อัลติแมคฯ 99,617.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 97/65 ลว. 13 ธ.ค. 64

38 จ้ำงเปล่ียนช่ือป้ำย จ ำนวน 1 ป้ำย 535.00                535.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 535.00            ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 535.00            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 121/65 ลว. 30 ธ.ค. 64

39

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

จ ำนวน 5 รำยกำร 34,133.00            34,133.00       เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 34,133.00       บ.รำมอินทรำฯ 34,133.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 125.1/65 ลว. 30 ธ.ค. 64

40 ตรำยำง จ ำนวน 4 รำยกำร 2,653.60              2,653.60         เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,653.60         บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,653.60         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 120/65 ลว. 30 ธ.ค. 64

41

ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ส ำนักงำน ภำยใน

ห้อง 502 จ ำนวน 5 รำยกำร 222,132.00           222,132.00      เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวิริยะกิจฯ 222,132.00      บ.สยำมวิริยะกิจฯ 222,132.00      ตรงตำมเง่ือนไข ส. 96/65 ลว. 22 ธ.ค. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

42 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 30 กล่อง 84,423.00            84,423.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 84,423.00       ร้ำนศิริสวัสด์ิ 84,423.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 105/65 ลว. 20 ธ.ค. 64

43

ซ้ือเคร่ืองโทรสำรระบบเลเซอร์       

ส่งเอกสำรได้คร้ังละ 20 แผ่น      

จ ำนวน 1 เคร่ือง 7,990.00              7,990.00         เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 7,990.00         บ.รำมอินทรำฯ 7,990.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 103/65 ลว. 20 ธ.ค. 64

44 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 2,996.00              2,996.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 2,996.00         ร้ำนศิริสวัสด์ิ 2,996.00         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 122/65 ลว. 30 ธ.ค. 64

45

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรเตรียมควำม

พร้อมเพ่ือรองรับข้อก ำหนดมำตรฐำนฯ 1,512,000.00        1,512,000.00   คัดเลือก

สภำอุตสำหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 1,512,000.00   

สภำอุตสำหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 1,512,000.00    

งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข ส. 94/65 ลว. 22 ธ.ค. 64

46

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรส่งเสริมกำร

ลงทุนเพ่ือกำรขยำยตัว

ภำคอุตสำหกรรมแห่งอนำคตและ

เศรษฐกิจหมุนเวียน 275,480.00           275,480.00      คัดเลือก Cu-Fict Consurtirm 275,480.00      Cu-Fict Consurtirm 275,480.00      

งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข ส. 101/65 ลว. 28 ธ.ค. 64

47

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรยกระดับและ

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตใน

โรงงำนแตสำหกรรมด้วยเทคโนโลยี

พลำสมำ 1,244,614.00        1,244,614.00   คัดเลือก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 1,244,614.00   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 1,244,614.00    

งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข ส. 105/65 ลว. 27 ธ.ค. 64

48

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน

และส่งเสริมควำมปลอดภัยในโรงงำน

อุตสำหกรรม(โรงงำนน้ ำแข็ง และ  

ห้องเย็น) 938,600.00           938,600.00      คัดเลือก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 938,600.00      มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 938,600.00      

งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข ส. 95/65 ลว. 24 ธ.ค. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

49

จ้ำงเช่ำพ้ืนท่ีตู้ Rack ส ำหรับวำง

ระบบคอมพิวเตอร์ฯ จ ำนวน 2 เดือน 96,300.00            96,300.00       เฉพำะเจำะจง บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทยฯ 96,300.00       บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทยฯ 96,300.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 98/65 ลว. 15 ธ.ค. 64

50

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรระบบ

ประมวลผลข้อมูลของระบบกำร

รับรอง ตนเองของผู้ประกอบกิจกำร

โรงงำนฯ 1,485,000.00        1,485,000.00   คัดเลือก บ.ซิดเอ็น จก. 1,485,000.00   บ.ซิดเอ็น จก. 1,485,000.00    

งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข ส. 99/65 ลว. 22 ธ.ค. 64

51

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรส่งเสริมโรงงำน

อุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบต่อ

สังคมและชุมชนเพ่ือเป้ำหมำยกำร

พัฒนำอย่ำงย่ังยืน (CSR-DIW)ฯ 1,041,200.00        1,041,200.00   คัดเลือก บ.ยูไนเต็ดฯ 1,041,200.00   บ.ยูไนเต็ดฯ 1,041,200.00    

งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข ส. 97/65 ลว. 28 ธ.ค. 64

52

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรพัฒนำองค์

ควำมรู้เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลด้ำน

ส่ิงแวดล้อมควำมปลอดภัยและกำร

แก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนจำกโรงงำน

จ ำพวกท่ี1 และจ ำพวกท่ี2ฯ 613,396.00           613,396.00      คัดเลือก จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 613,396.00      จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 613,396.00      

งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข ส. 100/65 ลว. 28 ธ.ค. 64

53

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรยกระดับและ

พัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศท่ี

มีคุณค่ำต่อสังคมฯ 816,000.00           816,000.00      คัดเลือก บ.ยูไนเต็ดฯ 816,000.00      บ.ยูไนเต็ดฯ 816,000.00      

งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข ส. 98/65 ลว. 28 ธ.ค. 64

54

จ้ำงเช่ำพ้ืนท่ีตู้ Rack ส ำหรับวำง

ระบบคอมพิวเตอร์   2 เดือน 96,300.00            96,300.00       เฉพำะเจำะจง บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทยฯ 96,300.00       บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทยฯ 96,300.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 98/65 ลว. 15 ธ.ค. 64

55 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน  7 รำยกำร 5,514.78              5,514.78         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 5,514.78         ร้ำนศิริสวัสด์ิ 5,514.78         ตรงตำมเง่ือนไข บส. 112/65 ลว. 22 ธ.ค. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

56 ตรำยำง กทส. จ ำนวน 10 อัน 888.10                888.10            เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 888.10            บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 888.10            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 114/65 ลว. 22 ธ.ค. 64

57 จ้ำงท่ีปรึกษำฯ กวอ. งวดท่ี 1 283,000.00           283,000.00      เฉพำะเจำะจง บ.ลอยด์ เคมิคอลส์ 283,000.00      บ.ลอยด์ เคมิคอลส์ 283,000.00      ตรงตำมเง่ือนไข ส. 103/2565 ลว.28ธ.ค.65

58

ซ้ือเคร่ืองวัดปริมำณออกซิเจนละลำย

ในน้ ำ พร้อมอุปกรณ์ จ.ชลบุรี 

1 เคร่ือง 116,250.00           116,250.00      เฉพำะเจำะจง บ.หริกุลฯ 116,250.00      บ.หริกุลฯ 116,250.00      ตรงตำมเง่ือนไข ส. 89/2565 ลว.15 ธ.ค.65

59

โครงกำรจัดท ำระบบกำรรำยงำน

สำรอินทรีย์ระเหย ฯ 1 ระบบ 1,786,500.00        1,786,500.00   คัดเลือก

มูลนิธิเพ่ือสถำบันปิโตร

เลียมแห่งประเทศไทย 1,786,500.00   

มูลนิธิเพ่ือสถำบันปิโตร

เลียมแห่งประเทศไทย 1,786,500.00    ตรงตำมเง่ือนไข ส. 90/2565 ลว.13 ธ.ค.65

60

โครงกำรตรวจประเมินสถำน

ประกอบกำรท่ีขอเทียบระดับฯ 2,700,000.00        2,700,000.00   คัดเลือก อุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิฯ 2,700,000.00   อุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิฯ 2,700,000.00    ตรงตำมเง่ือนไข ส. 91/2565 ลว.20 ธ.ค.65

61

โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ

โรงงำนฯ 2,969,250.00        2,969,250.00   คัดเลือก บ.ซีคอท จก. 2,969,250.00   บ.ซีคอท จก. 2,969,250.00    ตรงตำมเง่ือนไข ส. 92/2565 ลว. 17 ธ.ค.65

62

โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต

ท่ีสะอำดระดับสำขำฯ 2,940,000.00        2,940,000.00   คัดเลือก บ.ซิดเอ็น จก. 2,940,000.00   บ.ซิดเอ็น จก. 2,940,000.00    ตรงตำมเง่ือนไข ส. 93/2565 ลว.15 ธ.ค.65

63

โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตของ

โรงงำนอุตสำหกรรมฯ 2,940,000.00        2,940,000.00   คัดเลือก บ.เอ็นไวรอนเมนทัลฯ 2,940,000.00   บ.เอ็นไวรอนเมนทัลฯ 2,940,000.00    ตรงตำมเง่ือนไข ส. 102/2565 ลว.29 ธ.ค.65

64

โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร

สำรเคมีและวัตถุอันตรำยฯ 1,447,000.00        1,447,000.00   คัดเลือก บ.โบลลิเกอร์ฯ 1,447,000.00   บ.โบลลิเกอร์ฯ 1,447,000.00    ตรงตำมเง่ือนไข ส. 104/2565 ลว.30 ธ.ค.65



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

65

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์

จ ำนวน 10 คน 1,191,712.50        1,191,712.50   e-bidding บ.อินทีกริต้ีฯ 1,191,712.50   บ.อินทีกริต้ีฯ 1,191,712.50    ตรงตำมเง่ือนไข ส. 106/2565 ลว.28 ธ.ค.65


