
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ตรำยำง กปภ. จ ำนวน 9 อัน 1,455.20              1,455.20          เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,455.20           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,455.20            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 132/65 ลว. 10 ม.ค. 65

2 ตรำยำง กทส. จ ำนวน 13 อัน 1,273.30              1,273.30          เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,273.30           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,273.30            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 134/65 ลว. 10 ม.ค. 65

3  ตรำยำง จ ำนวน 5 อัน 529.65                 529.65             เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 529.65             บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 529.65              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 138/65 ลว. 10 ม.ค. 65

4 ตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 522.16                 522.16             เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 522.16             บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 522.16              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 130/65 ลว. 7 ม.ค. 65

5 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 

ห้อง 502 จ ำนวน 1 เคร่ือง

5,000.00              5,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,000.00           ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,000.00            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 136/65 ลว. 10 ม.ค. 65

6 ซ้ือกระดำษกำร์ดมัลติฟังค์ช่ัน

จ ำนวน 3,000 แผ่น

16,050.00             16,050.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 16,050.00         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 16,050.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 131/65 ลว. 10 ม.ค. 65

7 ซ้ือวัสดุงำนช่ำง 

จ ำนวน 2 รำยกำร

17,783.40             17,783.40         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 17,783.40         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 17,783.40          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 129/65 ลว. 7 ม.ค. 65

8 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จ ำนวน 2 เคร่ือง

11,342.00             11,342.00         เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 11,342.00         บ.รำมอินทรำฯ 11,342.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 133/65 ลว. 10 ม.ค. 65

9 ตรำยำง กวภ. จ ำนวน 17 อัน 2,038.35              2,038.35          เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,038.35           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,038.35            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 139/65 ลว. 14 ม.ค. 65

10 ซ้ือวัสดุงำนช่ำง

จ ำนวน 7 รำยกำร

66,671.70             66,671.70         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 66,671.70         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 66,671.70          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 140/65 ลว. 19 ม.ค. 65

และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันท่ี  31  เดือนมกราคม พ.ศ.2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

11 จ้ำงพิมพ์เอกสำรหน้ำ-หลัง

จ ำนวน 50,175 ชุด

48,318.53             48,318.53         เฉพำะเจำะจง หจก. เอ เอ เอฯ 48,318.53         หจก. เอ เอ เอฯ 48,318.53          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 128/65 ลว. 7 ม.ค. 65

12 ซ้ือแผ่นโปร่งใสส ำหรับเคร่ืองถ่ำย

เอกสำร จ ำนวน 100 แผ่น

513.60                 513.60             เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 513.60             ร้ำนศิริสวัสด์ิ 513.60              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 141/65 ลว. 19 ม.ค. 65

13 ซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ 

จ ำนวน 5 รำยกำร

19,495.40             19,495.40         เฉพำะเจำะจง บ.ริโก้ฯ 19,495.40         บ.ริโก้ฯ 19,495.40          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 148/65 ลว. 21 ม.ค. 65

14 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 12,548.96             12,548.96         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 12,548.96         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 12,548.96          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 142/65 ลว. 19 ม.ค. 65

15 ตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 1,663.85              1,663.85          เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,663.85           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,663.85            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 145/65 ลว. 19 ม.ค. 65

16 ตรำยำง กวภ. จ ำนวน 5 อัน 759.70                 759.70             เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 759.70             บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 759.70              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 153/65 ลว. 28 ม.ค. 65

17 จ้ำงซ่อมประตูทำงออก 

จ ำนวน 2 รำยกำร

3,210.00              3,210.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 3,210.00           ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 3,210.00            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 146/65 ลว. 21 ม.ค. 65

18 ตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 1,744.10              1,744.10          เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,744.10           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,744.10            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 162/65 ลว. 31 ม.ค. 65

19 จ้ำงท ำป้ำยช่ือ 

จ ำนวน 2 รำยกำร

2,889.00              2,889.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 2,889.00           ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 2,889.00            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 150/65 ลว. 25 ม.ค. 65

20 จ้ำงซ่อมแซมประตูกระจกบำนสวิง

ทำงเข้ำห้อง ศส. 

ช้ัน2 จ ำนวน 2 บำน

2,675.00              2,675.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 2,675.00           ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 2,675.00            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 147/65 ลว. 21 ม.ค. 65



แบบ สขร.1
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หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

21 จ้ำงจัดท ำเอกสำรกำรประชุม 

จ ำนวน 32 ชุด

3,420.58              3,420.58          เฉพำะเจำะจง หจก. เอ เอ เอฯ 3,420.58           หจก. เอ เอ เอฯ 3,420.58            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 160/65 ลว. 31 ม.ค. 65

22 ตรำยำง กร.1 จ ำนวน 6 อัน 834.60                 834.60             เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 834.60             บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 834.60              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 163/65 ลว. 31 ม.ค. 65

23 จ้ำงซ่อมเคร่ืองกดน้ ำร้อน-เย็น 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

2,118.60              2,118.60          เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 2,118.60           ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 2,118.60            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 158/65 ลว. 31 ม.ค. 65

24 จ้ำงท ำป้ำย ผอ.กลุ่ม ไทยอังกฤษ

สีน้ ำเงิน ขนำด 10x60 ซม. 

จ ำนวน 1 ป้ำย

535.00                 535.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 535.00             ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 535.00              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 165/65 ลว. 31 ม.ค. 65

25 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ศส.           

ห้อง 205 จ ำนวน 1 เคร่ือง

1,800.00              1,800.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 1,800.00           ร้ำนเกษมสันต์ฯ 1,800.00            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 166/65 ลว. 31 ม.ค. 65

26 จ้ำงซ่อมแซมหน้ำต่ำงกระจก

บำนเปิด ห้อง ผชช. จ ำนวน 1 บำน

1,605.00              1,605.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 1,605.00           ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 1,605.00            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 127/65 ลว. 5 ม.ค. 65

27 ซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 7 รำยกำร 81,095.30             81,095.30         เฉพำะเจำะจง บ.โสภณ แลปฯ 81,095.30         บ.โสภณ แลปฯ 81,095.30          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 152/65 ลว. 28 ม.ค. 65

28 ซ่อมเปล่ียนรำงล้ินชักคีย์บอร์ดโต๊ะ

ท ำงำนและท ำดอกกุญแจโต๊ะท ำงำน

พร้อมมือจับ จ ำนวน 8 รำยกำร

4,547.50              4,547.50          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 4,547.50           ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 4,547.50            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 137/65 ลว. 10 ม.ค. 65

29 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. 161/65 ลว. 31 ม.ค. 65

30 ป้ำยฟิวเจอร์บอร์ดสีน้ ำเงิน 

ติดสติกเกอร์สีขำว จ ำนวน 2 ป้ำย

642.00                 642.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 642.00             ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 642.00              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 143/65 ลว. 19 ม.ค. 65



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

31 ซ้ือน้ ำยำฆ่ำเช้ือไวรัส               

จ ำนวน 1 แกลลอน

9,993.80              9,993.80          เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 9,993.80           ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 9,993.80            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 159/65 ลว. 31 ม.ค. 65

32 จ้ำงจัดพิมพ์แฟ้มเอกสำร         

จ ำพวกท่ี 3 จ ำนวน 1,000 เล่ม

22,000.00             22,000.00         เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์มหำจุฬำฯ 22,000.00         โรงพิมพ์มหำจุฬำฯ 22,000.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 156/65 ลว. 31 ม.ค. 65

33 ซ้ือ DRUM จ ำนวน 1 กล่อง 6,291.60              6,291.60          เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 6,291.60           บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 6,291.60            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 157/65 ลว. 31 ม.ค. 65

34 ท ำป้ำยช่ือ จ ำนวน 1 ป้ำย 535.00                 535.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 535.00             ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 535.00              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 149/65 ลว. 24 ม.ค. 65

35 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 5,820.80              5,820.80          เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 5,820.80           บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 5,820.80            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 144/65 ลว. 19 ม.ค. 65

36 จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรส่งเสริมและ

พัฒนำเทคโนโลยีควำมปลอดภัย 

smart safety factory ส ำหรับ

ประเมินโรงงำน (คร้ังท่ี2)

775,200.00           775,200.00       คัดเลือก ม.เชียงใหม่ 775,200.00       ม.เชียงใหม่ 775,200.00        งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข

ส. 117/65 ลว. 17 ม.ค. 65

37 จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรน ำร่องกำรใช้

มำตรฐำนประสิทธิภำพพลังงำนของ

โรงงำนอุตสำหกรรมฯ

1,185,560.00         1,185,560.00     เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เอ็น จก. 1,185,560.00     บ.เบสท์เอ็น จก. 1,185,560.00      งวด 1

ตรงตำมเง่ือไข

ส. 116/65 ลว. 20 ม.ค. 65

38 จ้ำงพิมพ์ซอง C5 สีขำว            

จ ำนวน 20 กล่อง

18,000.00             18,000.00         เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยมหำจุฬำฯ 18,000.00         มหำวิทยำลัยมหำจุฬำฯ 18,000.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 164/65 ลว. 31 ม.ค. 65

39 จ้ำงเปล่ียนช่ือ ป้ำย ผอ.กอง 

จ ำนวน 1 ป้ำย

538.00                 538.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 538.00             ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 538.00              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 135/65 ลว. 10 ม.ค. 65

40 ซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 3 รำยกำร 69,175.50             69,175.50         เฉพำะเจำะจง บ.อัลติแมคฯ 69,175.50         บ.อัลติแมคฯ 69,175.50          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 151/65 ลว. 28 ม.ค. 65



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

41 ซ้ือชุดดรัมเคร่ืองปร้ินเตอร์  1 กล่อง 6,398.60              6,398.60          เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,398.60           ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,398.60            ตรงตำมเง่ือนไข บส. 154/65 ลว. 28 ม.ค. 65

42 จ้ำงจัดท ำรำยงำนประจ ำปี กรอ.

จ ำนวน 1 งำน

120,000.00           120,000.00       เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์มหำจุฬำฯ 120,000.00       โรงพิมพ์มหำจุฬำฯ 120,000.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 155/65 ลว. 28 ม.ค. 65

43 จ้ำงท่ีปรึกษำฯ กปภ. งวดท่ี 1 2,077,665.00         2,077,665.00     คัดเลือก บ.เบสท์เอ็น จก. 2,077,665.00     บ.เบสท์เอ็น จก. 2,077,665.00      ตรงตำมเง่ือนไข ส. 122/2565 ลว. 25 ม.ค. 65

44 ซ้ือเคร่ืองตรวจวัดก๊ำซจำกปล่องฯ 722,000.00           722,000.00       e-bidding บ.เอ็นเทคอินดัสเทรียลฯ 722,000.00       บ.เอ็นเทคอินดัสเทรียลฯ 722,000.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 107/2565 ลว.17 ม.ค .65

45 โครงกำรอนุรักษ์ฯ สัญญำ123/65 

งวดท่ี1

2,368,672.50         2,368,672.50     คัดเลือก บ.เอ็นโซล จก. 2,368,672.50     บ.เอ็นโซล จก. 2,368,672.50      ตรงตำมเง่ือนไข ส. 123/65 ลว.24 ม.ค. 65

46 จ้ำงท่ีปรึกษำฯ กปภ. งวดท่ี 1 1,028,166.00         1,028,166.00     เฉพำะเจำะจง ม.เกษตรศำสตร์ 1,028,166.00     ม.เกษตรศำสตร์ 1,028,166.00      ตรงตำมเง่ือนไข ส. 120/2565 ลว.19 ม.ค.65

47 ซ้ือชุดเก็บตัวอย่ำงอำกำศเพ่ือทดสอบ

กล่ินฯ จ.รำชบุรี

400,000.00           400,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.ยูเออี-อิเดะอะฯ 400,000.00       บ.ยูเออี-อิเดะอะฯ 400,000.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 108/2565 ลว.7 ม.ค.65

48 โครงกำรระบบพัฒนำแพลตฟอร์ม

สู่ดิจิทัล 1 ระบบ

8,600,000.00         8,600,000.00     คัดเลือก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 8,600,000.00     มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 8,600,000.00      ตรงตำมเง่ือนไข ส. 109/2565 ลว.12 ม.ค.65

49 โครงกำรระบบศูนย์กลำงบริกำร

งำนภำครัฐของกรมโรงงำน

อุตสำหกรรม 1 ระบบ

4,678,700.00         4,678,700.00     คัดเลือก มหำวิทยำลัยขอนแก่น 4,678,700.00     มหำวิทยำลัยขอนแก่น 4,678,700.00      ตรงตำมเง่ือนไข ส. 110/2565 ลว.10 ม.ค.65

50 ซ้ือขำนคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอม

พิวเตอร์ท่ีมีรำคำต่อหน่วยต่ ำกว่ำ

1 ล้ำนบำทฯ

1,348,500.00         1,348,500.00     e-bidding หจก.เอสพีโอ 1,348,500.00     หจก.เอสพีโอ 1,348,500.00      ตรงตำมเง่ือนไข ส. 111/2565 ลว.20 ม.ค.65



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

51 ซ้ือตู้เก็บตัวอย่ำง จ ำนวน 2 ตู้ 1,050,000.00         1,050,000.00     e-bidding บ.ไทย ท็อป โกลบอลฯ 1,050,000.00     บ.ไทย ท็อป โกลบอลฯ 1,050,000.00      ตรงตำมเง่ือนไข ส. 112/2565 ลว.19 ม.ค.65

52 ซ้ือชุดเก็บตัวอย่ำงอำกำศในบริเวณ

ท ำงำน จ.สงขลำ จ ำนวน 1 ชุด

589,000.00           589,000.00       e-bidding บ.มำเทอร์โน่ฯ 589,000.00       บ.มำเทอร์โน่ฯ 589,000.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 113/2565 ลว.14 ม.ค.65

53 ซ้ือเคร่ืองผลิตน้ ำบริสุทธ์ิ จ.สงขลำ

จ ำนวน 1 เคร่ือง

499,999.00           499,999.00       e-bidding บ.พี ซี แอลฯ 499,999.00       บ.พี ซี แอลฯ 499,999.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 114/2565 ลว.20 ม.ค.65

54 ซ้ือเคร่ืองตรวจวัดปริมำณฝุ่นจำก

ปล่องระบำย พร้อมอุปกรณ์

จ ำนวน 1 เคร่ือง

1,740,000.00         1,740,000.00     e-bidding บ.เอ็นไว อีควิปเม้นท์ฯ 1,740,000.00     บ.เอ็นไว อีควิปเม้นท์ฯ 1,740,000.00      ตรงตำมเง่ือนไข ส. 115/2565 ลว.20 ม.ค.65

55 ซ้ือเคร่ืองวัดระดับเสียงแบบแยก

ควำมถ่ี พร้อมอุปกรณ์ จ.สงขลำ

1 ชุด

665,000.00           665,000.00       e-bidding บ.วี แอนด์ วี เพำเวอร์ฯ 665,000.00       บ.วี แอนด์ วี เพำเวอร์ฯ 665,000.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส. 118/2565 ลว.25 ม.ค.65

56 โครงกำรเร่งรัดกำรจดทะเบียน

เคร่ืองจักรของวิสำหกิจขนำดกลำง

และย่อมฯ

5,294,800.00         5,294,800.00     คัดเลือก บ.ฟีนิกซ์ฯ 5,294,800.00     บ.ฟีนิกซ์ฯ 5,294,800.00      ตรงตำมเง่ือนไข ส. 119/2565 ลว.20 ม.ค.65

57 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้

พลังงำนและพัฒนำควำมปลอดภัย

ในอุตสำหกรรมชีวภำพ

3,336,200.00         3,336,200.00     คัดเลือก บ.ฟีนิกซ์ฯ 3,336,200.00     บ.ฟีนิกซ์ฯ 3,336,200.00      ตรงตำมเง่ือนไข ส. 121/2565 ลว.20 ม.ค.65

58 โครงกำรแปลงเคร่ืองจักรเป็นทุน

และปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือลด

ต้นทุนด้ำนพลังงำนในภำคอุตสำห

กรรม

9,002,700.00         9,002,700.00     คัดเลือก บ.เอซีเอ็มฯ 9,002,700.00     บ.เอซีเอ็มฯ 9,002,700.00      ตรงตำมเง่ือนไข ส. 124/2565 ลว.27 ม.ค.65



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

59 โครงกำรยกระดับประสิทธิภำพกำร

ใช้พลังงำนด้วยเทคนิคกำรบ ำรุง

รักษำเคร่ืองจักรเชิงลึก

9,491,200.00         9,491,200.00     คัดเลือก บ.ฟีนิกซ์ฯ 9,491,200.00     บ.ฟีนิกซ์ฯ 9,491,200.00      ตรงตำมเง่ือนไข ส. 125/2565 ลว.27 ม.ค.65

60 โครงกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล

ขนำดใหญ่ (Big Data)ฯ

12,929,600.00       12,929,600.00   คัดเลือก บ.ซิดเอ็นฯ 12,929,600.00   บ.ซิดเอ็นฯ 12,929,600.00    ตรงตำมเง่ือนไข ส. 126/2565 ลว.27 ม.ค.65


