
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือ DRUM และหมึกพิมพ์

จ ำนวน 3 รำยกำร

18,660.80            1,455.20           เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 18,660.80         บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 18,660.80          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 169/65 ลว. 3 ก.พ. 65

2 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 2 รำยกำร

11,449.00            11,449.00          เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 11,449.00         บ.รำมอินทรำฯ 11,449.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 174/65 ลว. 9 ก.พ. 65

3  ตรำยำง กปภ. จ ำนวน 8 อัน 845.00                845.00              เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 845.00             บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 845.00              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 172/65 ลว. 7 ก.พ. 65

4 ตรำยำง จ ำนวน 21 อัน 3,204.65              3,204.65           เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 3,204.65           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 3,204.65           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 184/65 ลว. 17 ก.พ. 65

5 ซ้ือฟลัชวำล์วโถปัสสำวะชำย

จ ำนวน 6 ตัว

11,427.60            11,427.60          เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 11,427.60         ร้ำนศิริสวัสด์ิ 11,427.60          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 168/65 ลว. 3 ก.พ. 65

6 ตรำยำง กทพ. จ ำนวน 6 อัน 609.90                609.90              เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 609.90             บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 609.90              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 171/65 ลว. 4 ก.พ. 65

7 จ้ำงซ่อม จ ำนวน 2 รำยกำร 11,770.00            11,770.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ลัดดำฯ 11,770.00         หจก.ลัดดำฯ 11,770.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 175/65 ลว. 10 ก.พ. 65

8 ตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 2,107.90              2,107.90           เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,107.90           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,107.90           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 180/65 ลว. 15 ก.พ. 65

9 ตรำยำง สล. จ ำนวน 20 อัน 2,573.35              2,573.35           เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,573.35           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,573.35           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 183/65 ลว. 17 ก.พ. 65

10 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ สล.ห้อง

ฝ่ำยสำรบรรณ        

จ ำนวน 1 เคร่ือง

4,000.00              4,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 4,000.00           ร้ำนเกษมสันต์ฯ 4,000.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 192/65 ลว. 17 ก.พ. 65

11 ตรำยำง จ ำนวน 19 อัน 2,327.25              2,327.25           เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,327.25           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,327.25           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 189/65 ลว. 17 ก.พ. 65

และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันท่ี  28  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

12 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ศส. 

ห้อง 305 จ ำนวน 1 เคร่ือง

6,200.00              6,200.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 6,200.00           ร้ำนเกษมสันต์ฯ 6,200.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 190/65 ลว. 17 ก.พ. 65

13 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ กกอ.

ห้อง 408 จ ำนวน 1 เคร่ือง

5,500.00              5,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,500.00           ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,500.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 191/65 ลว. 17 ก.พ. 65

14 ซ่อมเคร่ืองกดน้ ำร้อน-น้ ำเย็น

จ ำนวน 1 เคร่ือง

1,048.60              1,048.60           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 1,048.60           ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 1,048.60           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 196/65 ลว. 18 ก.พ. 65

15 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน           

จ ำนวน 3 รำยกำร

6,979.61              6,979.61           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 6,979.61           ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 6,979.61           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 197/65 ลว. 18 ก.พ. 65

16 ซ้ือหมึก Printer Laser (ขำว-ด ำ)

จ ำนวน 15 กล่อง

84,262.50            84,262.50          เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 84,262.50         ร้ำนศิริสวัสด์ิ 84,262.50          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 185/65 ลว. 17 ก.พ. 65

17 ซ้ือดร้ัมเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 1 กล่อง 6,398.60              6,398.60           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 6,398.60           ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 6,398.60           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 186/65 ลว. 17 ก.พ. 65

18 ซ้ือล้ินแฟ้มเหล็กสีเงิน   

จ ำนวน 50 แพ็ค

6,152.50              6,152.50           เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,152.50           ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,152.50           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 188/65 ลว. 17 ก.พ. 65

19 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำรอย่ำงดี

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. 207/65 ลว. 22 ก.พ. 65

20 ซ้ือดร้ัมเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 1 กล่อง 6,398.60              6,398.60           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 6,398.60           ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 6,398.60           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 187/65 ลว. 17 ก.พ. 65

21 ตรำยำง กทพ. จ ำนวน 8 อัน 797.15                797.15              เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 797.15             บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 797.15              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 201/65 ลว. 22 ก.พ. 65



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

22 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 

ห้อง 306 จ ำนวน 1 เคร่ือง

3,500.00              3,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 3,500.00           ร้ำนเกษมสันต์ฯ 3,500.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 177/65 ลว. 11 ก.พ. 65

23 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสำร

จ ำนวน 3 รำยกำร

10,967.50            10,967.50          เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 10,967.50         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 10,967.50          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 182/65 ลว. 15 ก.พ. 65

24 ตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 1,246.55              1,246.55           เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,246.55           บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,246.55           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 214/65 ลว. 24 ก.พ. 65

25 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน                

จ ำนวน 11 รำยกำร

4,154.81              4,154.81           เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 4,154.81           ร้ำนศิริสวัสด์ิ 4,154.81           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 179/65 ลว. 15 ก.พ. 65

26 ซ้ือเคร่ืองตัดกระดำษ            

จ ำนวน 1 เคร่ือง

5,221.60              5,221.60           เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 5,221.60           ร้ำนศิริสวัสด์ิ 5,221.60           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 202/65 ลว. 22 ก.พ. 65

27 ตรำยำง กทส. จ ำนวน 2 อัน 267.50                267.50              เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 267.50             บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 267.50              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 216/65 ลว. 25 ก.พ. 65

28 ตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 754.35                754.35              เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 754.35             บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 754.35              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 217/65 ลว. 25 ก.พ. 65

29 ท ำป้ำยช่ือ ผอ.กลุ่ม จ ำนวน 1 ป้ำย 535.00                535.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 535.00             ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 535.00              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 219/65 ลว. 25 ก.พ. 65

30 จ้ำงเปล่ียนโช๊คอัพประตูกระจกบำน

สวิง จ ำนวน 2 ชุด

5,992.00              5,992.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 5,992.00           ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 5,992.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 200/65 ลว. 22 ก.พ. 65

31 ซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 2 ตัว 6,206.00              6,206.00           เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวิริยะกิจฯ 6,206.00           บ.สยำมวิริยะกิจฯ 6,206.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 199/65 ลว. 22 ก.พ. 65

32 ซ้ือวัสดุงำนช่ำง จ ำนวน 8 รำยกำร 18,008.10            18,008.10          เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 18,008.10         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 18,008.10          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 209/65 ลว. 24 ก.พ. 65



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

33 จ้ำงท ำป้ำยช่ือและต ำแหน่ง      

เล่ือนได้ อะคริลิคสีน้ ำเงิน       

จ ำนวน 1 ป้ำย

963.00                963.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 963.00             ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 963.00              ตรงตำมเง่ือนไข บส. 193/65 ลว. 17 ก.พ. 65

34 ซ้ือกรวยกระดำษก้นแหลม

จ ำนวน 1 ลัง

1,498.00              1,498.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 1,498.00           ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 1,498.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 210/65 ลว. 24 ก.พ. 65

35 ซ้ือหมึก Printer จ ำนวน 2 กล่อง 8,453.00              8,453.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 8,453.00           ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 8,453.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 215/65 ลว. 25 ก.พ. 65

36 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์     

จ ำนวน 5 รำยกำร

40,745.60            40,745.60          เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 40,745.60         บ.รำมอินทรำฯ 40,745.60          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 206/65 ลว. 22 ก.พ. 65

37 ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 

ขนำด 24,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง

จ ำนวน 1 เคร่ือง

36,200.00            36,200.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 36,200.00         ร้ำนเกษมสันต์ฯ 36,200.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 212/65 ลว. 24 ก.พ. 65

38 ซ่อมแซมห้องน้ ำหญิง ฝ่ังอำคำร

นำรำยณ์ ช้ัน 4 จ ำนวน 1 งำน

13,375.00            13,375.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ลัดดำฯ 13,375.00         หจก.ลัดดำฯ 13,375.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 203/65 ลว. 22 ก.พ. 65

39 ซ่อมแซมท่อน้ ำปะปำ ท่อน้ ำท้ิง

อ่ำงล้ำงหน้ำ ห้องน้ ำหญิง ช้ัน 4   

จ ำนวน 1 งำน

26,750.00            26,750.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ลัดดำฯ 26,750.00         หจก.ลัดดำฯ 26,750.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 195/65 ลว. 18 ก.พ. 65

40 ซ่อมแผงปูนก้ันทำงเข้ำ-ออก

ช้ันใต้ดิน จ ำนวน 1 งำน

10,700.00            10,700.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ลัดดำฯ 10,700.00         หจก.ลัดดำฯ 10,700.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 170/65 ลว. 4 ก.พ. 65

41 ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 

ขนำด 24,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง

จ ำนวน 1 เคร่ือง

37,200.00            37,200.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 37,200.00         ร้ำนเกษมสันต์ฯ 37,200.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 211/65 ลว. 24 ก.พ. 65



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

42 ซ้ืออุปกรณ์กำรกระจำยสัญญำณ

Switch จ ำนวน 1 ชุด

45,630.00            45,630.00          เฉพำะเจำะจง บ.ยูไนเต็ด อินฟอรร์เมช่ันฯ 45,630.00         บ.ยูไนเต็ด อินฟอรร์เมช่ันฯ 45,630.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 173/65 ลว. 9 ก.พ. 65

43 ซ้ือเคร่ืองกดน้ ำร้อน-เย็น

จ ำนวน 1 เคร่ือง

5,989.86              5,989.86           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 5,989.86           ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 5,989.86           ตรงตำมเง่ือนไข บส. 218/65 ลว. 25 ก.พ. 65

44 จ้ำงตำมใบส่ังซ่อม 2 รำยกำร กวภ. 3,103.00              3,103.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 3,103.00           ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 3,103.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส.181/2565 ลว. 15 ก.พ. 65

45 จ้ำงซ่อมแซมห้องน้ ำชำยช้ัน 1 21,400.00            21,400.00          เฉพำะเจำะจง หจก. ลัดดำ เอ็นจิเนียร่ิง 21,400.00         หจก. ลัดดำ เอ็นจิเนียร่ิง 21,400.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส.204/2565 ลว. 22 ก.พ. 65

46  จ้ำงซ่อมแซมห้องน้ ำชำยโถงกลำง 25,145.00            25,145.00          เฉพำะเจำะจง หจก. ลัดดำ เอ็นจิเนียร่ิง 25,145.00         หจก. ลัดดำ เอ็นจิเนียร่ิง 25,145.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส.205/2565 ลว. 22 ก.พ. 65

47 จ้ำงซ่อมรถทะเบียน ฮฉ-365 21,221.15            21,221.15          เฉพำะเจำะจง บ.วรจักร์ยนต์ 21,221.15         บ.วรจักร์ยนต์ 21,221.15          ตรงตำมเง่ือนไข บส.226/2565 ลว. 28 ก.พ. 65

48 จ้ำงท ำป้ำยช่ือ ผอ.กลุ่ม 2 รำยกำร 3,317.00              3,317.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 3,317.00           ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 3,317.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส.228/2565 ลว.28 ก.พ. 65

49 ซ่อมพัดลมระบำยอำกำศ  3 เคร่ือง 39,001.50            39,001.50          เฉพำะเจำะจง บ.ฮิตำชิฯ 39,001.50         บ.ฮิตำชิฯ 39,001.50          ตรงตำมเง่ือนไข บส.176/2565 ลว.10 ก.พ. 65

50 จ้ำงฉีดยำพ่นฆ่ำเช้ือตึก กรอ. 

จ ำนวน 3 คร้ัง

55,000.00            55,000.00          เฉพำะเจำะจง บ.เฮลต้ีฯ 55,000.00         บ.เฮลต้ีฯ 55,000.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส.178/2565 ลว.11 ก.พ. 65

51 จ้ำงเช่ำพ้ืนท่ีตู้ Rack ส ำหรับวำง

ระบบคอมฯ

96,300.00            96,300.00          เฉพำะเจำะจง บมจ. อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย

96,300.00         บมจ. อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย

96,300.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส.182.1/2565 ลว.15 ก.พ. 65

52 จ้ำงซ่อมแซมลิฟต์โดยสำร อำคำร

กรอ. บำงล ำพู จ ำนวน 1 งำน

85,921.00            85,921.00          เฉพำะเจำะจง บ.ทีแอลฯ 85,921.00         บ.ทีแอลฯ 85,921.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส.198/2565 ลว.17 ก.พ. 65



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

53 จ้ำงซ่อมระบบสแกนลำยน้ิวมือ

Zkteco รุ่น F12 

จ ำนวน 2 เคร่ือง

11,770.00            11,770.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูนิคโซลูช่ัน 11,770.00         ร้ำนยูนิคโซลูช่ัน 11,770.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส.208/2565 ลว.24 ก.พ. 65

54 จ้ำงพิมพ์ซองสีน้ ำตำลขยำยข้ำง

จ ำนวน 100 ห่อ

83,800.00            83,800.00          เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์มหำจุฬำฯ 83,800.00         โรงพิมพ์มหำจุฬำฯ 83,800.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส.213/2565 ลว.24 ก.พ. 65

55 จ้ำงซ่อมจอแสดงผลเผยแพร่กำร

ตรวจวัดมลพิษระยะไกลฯ

6,848.00              6,848.00           เฉพำะเจำะจง บ.ซีวิคฯ 6,848.00           บ.ซีวิคฯ 6,848.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส.220/2565 ลว.25 ก.พ. 65

56 จัดพิมพ์ต ำรำระบบจัดกำรมลพิษ

กำกอุตสำหกรรม 1,000 เล่ม

220,000.00          220,000.00        เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์มหำจุฬำฯ 220,000.00        โรงพิมพ์มหำจุฬำฯ 220,000.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส.227/2565 ลว.28 ก.พ. 65

57 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัด

กำรกำกอุตสำหกรรมท่ีมีปัญหำ

เส่ียงต่อกำรลักลอบท้ิงโดยใช้หลัก

กำร 3Rs

4,278,000.00        4,278,000.00     คัดเลือก บ.ยูไนเต็ดฯ 4,278,000.00     บ.ยูไนเต็ดฯ 4,278,000.00     ตรงตำมเง่ือนไข ส.127/2565 ลว.2 ก.พ. 65

58 โครงกำรพัฒนำและยกระดับผู้

ประกอบกำรจัดกำรของเสีย

อันตรำยภำคอุตสำหกรรม

3,803,420.00        3,803,420.00     คัดเลือก บ.ซีเอ็มเอสฯ 3,803,420.00     บ.ซีเอ็มเอสฯ 3,803,420.00     ตรงตำมเง่ือนไข ส.128/2565 ลว.4 ก.พ. 65

59 โครงกำรทดสอบกำรรีไซเคิลซำก

เซลล์แสงอำทิตย์ฯ

9,781,200.00        9,781,200.00     คัดเลือก จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 9,781,200.00     จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 9,781,200.00     ตรงตำมเง่ือนไข ส.129/2565 ลว.8 ก.พ. 65

60 จ้ำงออกแบบศูนย์เฝ้ำระวังส่ิงแวด

ล้อมอุตสำหกรรมภำคใต้ จ.สงขลำ

1 งำน

410,000.00          410,000.00        เชิญชวนท่ีวไป บ.พรวิเศษฯ 410,000.00        บ.พรวิเศษฯ 410,000.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส.130/2565 ลว.11 ก.พ. 65



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

61 จ้ำงปรับปรุงซ่อมบ ำรุงสถำนีตรวจ

วัดคุณภำพน้ ำแบบอัตโนมัติฯ

1,742,000.00        1,742,000.00     e-bidding บ.ชตำฯ 1,742,000.00     บ.ชตำฯ 1,742,000.00     ตรงตำมเง่ือนไข ส.131/2565 ลว.23 ก.พ. 65

62 ซ้ือชุดเตรียมตัวอย่ำงสำรอินทรีย์

ระเหย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

995,100.00          995,100.00        e-bidding หจก.ไซน์พลัส 995,100.00        หจก.ไซน์พลัส 995,100.00        ตรงตำมเง่ือนไข ส.132/2565 ลว.23 ก.พ. 65


