
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ตรำยำง จ ำนวน 2 อัน 181.90                 181.90            เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 181.90            บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 181.90           มีคุณสมบัติตรง

ตำมเง่ือไข

บส. 234/65 ลว. 7 มี.ค. 65

2 ซ้ือดร้ัมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 6,398.60              6,398.60         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,398.60         ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,398.60        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 230/65 ลว.3 มี.ค. 65

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,193.95              3,193.95         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 3,193.95         ร้ำนศิริสวัสด์ิ 3,193.95        ตรงตำมเง่ือนไข บส.231/2565 ลว. 4 มี.ค. 65

4 จ้ำงท ำตรำยำง 4 อัน กทส. 406.60                 406.60            เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 406.60            บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 406.60           ตรงตำมเง่ือนไข บส.236/2565 ลว. 9 มี.ค. 65

5 จ้ำงท ำตรำยำง 4 อัน กปภ. 438.70                 438.70            เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 438.70            บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 438.70           ตรงตำมเง่ือนไข บส.237/2565 ลว. 9 มี.ค. 65

6 จ้ำงท ำป้ำย 2 รำยกำร สล.อำคำร 5,136.00              5,136.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 5,136.00         ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 5,136.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส.232/2565 ลว. 4 มี.ค. 65

7 แอลกอฮอล์ล้ำงมือ 100 แกลลอน 63,665.00             63,665.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 53,665.00       ร้ำนศิริสวัสด์ิ 53,665.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส.233/2565 ลว. 4 มี.ค. 65

8 ซ้ือวัสดุงำนช่ำง 6 รำยกำร 11,267.10             11,267.10       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 11,267.10       ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 11,267.10       ตรงตำมเง่ือนไข บส.235/2565 ลว. 7 มี.ค. 65

9 ซ้ือ Drum งบประมำณ 8,346.00              8,346.00         เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 8,346.00         บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 8,346.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส.238/2565 ลว. 10 มี.ค 65

10 จ้ำงท ำตรำยำง สล 22 รำยกำร 2,776.65              2776.65 เฉพำะเจำะจง บ.ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,776.65         บ.ประดิษฐ์ศิลป์ 2,776.65        ตรงตำมเง่ือนไข บส.239/2565 ลว. 10 มี.ค. 65

11 จ้ำงซ่อมโทรสำร 1 รำยกำร 8,560.00              8,560.00         เฉพำะเจำะจง บ.ธนตรินฯ 8,560.00         บ.ธนตรินฯ 8,560.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส.249/2565 ลว. 11 มี.ค. 65

12 ซ้ือ Ram คอมฯ ขนำด16 GB 1 อัน 2,580.00              2,580.00         เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 2,580.00         บ.รำมอินทรำฯ 2,580.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส.253/2565 ลว. 17 มี.ค. 65

13 ซ้ืออุปกรณ์ประชุมออนไลน์
ห้อง 502 97,905.00             97,905.00       เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 97,905.00       บ.รำมอินทรำฯ 97,905.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส.243/2565 ลว.11 มี.ค. 65

และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันท่ี  31  เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
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14 ซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 1 ตู้ 4,494.00              4,494.00         เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวิริยะกิจ 4,494.00         บ.สยำมวิริยะกิจ 4,494.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส.246/2565 ลว.11 มี.ค. 65

15 ซ้ือเข็มเคร่ืองเจำะกระดำษ 2,268.40              2,268.40         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 2,268.40         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 2,268.40        ตรงตำมเง่ือนไข บส.258/2565 ลว.21 มี.ค. 65

16 จ้ำงท ำตรำยำง 15 อัน 1,733.40              1,733.40         เฉพำะเจำะจง บ.ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,733.40         บ.ประดิษฐ์ศิลป์ 1,733.40        ตรงตำมเง่ือนไข บส.252/2565 ลว.17 มี.ค. 65

17 จ้ำงจัดท ำเอกสำรกฎหมำย 2,401.72              2,401.72         เฉพำะเจำะจง หจก.เอเอเอ เซอร์วิส 2,401.72         หจก.เอเอเอ เซอร์วิส 2,401.72        ตรงตำมเง่ือนไข บส.249.1/2565 ลว.15 มี.ค. 65

18 จ้ำงท ำเอกสำรร่ำงค ำประกำศ 
35 เล่ม 1,499.87              1,499.87         เฉพำะเจำะจง หจก.เอเอเอ เซอร์วิส 1,499.87         หจก.เอเอเอ เซอร์วิส 1,499.87        ตรงตำมเง่ือนไข บส.250.1/2565 ลว.16 มี.ค. 65

19 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ Brother 84,262.50             84,262.50       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 84,262.50       ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 84,262.50       ตรงตำมเง่ือนไข บส.254/2562 ลว. 17 มี.ค. 65

20 ซ้ือรำงปล๊ักไฟฟ้ำต่อพ่วง 10 อัน 6,366.50              6,366.50         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,366.50         ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,366.50        ตรงตำมเง่ือนไข บส.260/2565 ลว.21 มี.ค. 65

21 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร 4,121.64              4,121.64         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 4,121.64         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 4,121.64        ตรงตำมเง่ือนไข บส.244/2565 ลว.11 มี.ค. 65

22 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์  4 รำยกำร 63,237.00             63,237.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 63,237.00       ร้ำนศิริสวัสด์ิ 63,237.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส.264/2565 ลว.22 มี.ค. 65

23 ซ้ือสำรเคมีและวัสดุวิทยำศำสตร์ 74,044.00             74,044.00       เฉพำะเจำะจง บ.เอ็ม ที ฯ 74,044.00       บ.เอ็ม ที ฯ 74,044.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส.263/2565 ลว.22 มี.ค. 65

24 ซ้ือกระดำษกำร์ดฯ 2,000 แผ่น 10,700.00             10,700.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 10,700.00       ร้ำนศิริสวัสด์ิ 10,700.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส.257/2565 ลว.18 มี.ค. 65

25 ซ้ือหมึก จ ำนวน 3 รำยกำร 9,951.00              9,951.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 9,951.00         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 9,951.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส.241/2565 ลว.11 มี.ค. 65

26 ซ้ือชุดตรวจโควิด-19 (ATK)  500 ชุด 36,915.00             36,915.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 36,915.00       ร้ำนศิริสวัสด์ิ 36,915.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส.240/2565 ลว.10 มี.ค. 65

27 ซ่อมประตู เข้ำ-ออก ห้อง 506 8,667.00              8,667.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 8,667.00         ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 8,667.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส.242/2565 ลว.11 มี.ค. 65
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28 ซ้ือช้ันเก็บเอกสำร จ ำนวน 12 ชุด 50,076.00             50,076.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 50,076.00       ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 50,076.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส.245/2565 ลว.11 มี.ค. 65

29 ท ำป้ำยช่ือสกุล จ ำนวน 1 ป้ำย 535.00                 535.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 535.00            ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 535.00           ตรงตำมเง่ือนไข บส.247/2565 ลว.11 มี.ค. 65

30 จ้ำงดูแลบ ำรุงรักษำลิฟต์ อำคำร กรอ.

พญำไท

29,450.50             29,450.50       เฉพำะเจำะจง บ.ฮิตำชิฯ 29,450.50       บ.ฮิตำชิฯ 29,450.50       ตรงตำมเง่ือนไข บส.248/2565 ลว.11 มี.ค. 65

31 จ้ำงซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 48,685.00             48,685.00       เฉพำะเจำะจง บ.เคียวเซร่ำฯ 48,685.00       บ.เคียวเซร่ำฯ 48,685.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส.250/2565 ลว.16 มี.ค. 65

32 ซ้ืออุปกรณ์กำรกระจำยสัญญำณ

Switch จ ำนวน 2 ชุด

91,260.00             91,260.00       เฉพำะเจำะจง บ.ยูไนเต็ดฯ 91,260.00       บ.ยูไนเต็ดฯ 91,260.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส.251/2565 ลว.17 มี.ค. 65

33 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 5,628.20              5,628.20         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 5,628.20         ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 5,628.20        ตรงตำมเง่ือนไข บส.255/2565 ลว.17 มี.ค. 65

34 ตรำยำง จ ำนวน 4 อัน 652.70                 652.70            เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 652.70            บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 652.70           ตรงตำมเง่ือนไข บส.256/2565 ลว.18 มี.ค. 65

35 ซ้ือดร้ัมเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 3 กล่อง 19,195.80             19,195.80       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 19,195.80       ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 19,195.80       ตรงตำมเง่ือนไข บส.259/2565 ลว.21 มี.ค. 65

36 จ้ำงก ำจัดสำรเคมีใช้แล้วจำกห้อง

ปฏิบัติกำร

25,145.00             25,145.00       เฉพำะเจำะจง บ.รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง 25,145.00       บ.รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง 25,145.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส.261/2565 ลว.22 มี.ค. 65

37 ซ่อมเปล่ียนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์

และบ ำรุงรักษำ

64,200.00             64,200.00       เฉพำะเจำะจง บ.โปรบิช อินเตอร์ฯ 64,200.00       บ.โปรบิช อินเตอร์ฯ 64,200.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส.262/2565 ลว.22 มี.ค. 65

38 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์บัตร พร้อมโปรแกรม 77,040.00             77,040.00       เฉพำะเจำะจง บ.อิออส กำร์ดเทคโนโลยีฯ 77,040.00       บ.อิออส กำร์ดเทคโนโลยีฯ 77,040.00       ตรงตำมเง่ือนไข บส.265/2565 ลว.22 มี.ค. 65
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39 ตรำยำง จ ำนวน 5 อัน 476.15                 476.15            เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 476.15            บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 476.15           ตรงตำมเง่ือนไข บส.266/2565 ลว.23 มี.ค. 65

40 ซ่อมเคร่ืองคอมฯ และเคร่ืองพิมพ์ 10,218.50             10,218.50       เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 10,218.50       บ.รำมอินทรำฯ 10,218.50       ตรงตำมเง่ือนไข บส.267/2565 ลว.24 มี.ค. 65

41 ซ่อมเก้ำอ้ีส ำนักงำน 1,498.00              1,498.00         เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวิริยะกิจฯ 1,498.00         บ.สยำมวิริยะกิจฯ 1,498.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส.268/2565 ลว.24 มี.ค. 65

42 ซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 7 ตัว 22,395.10             22,395.10       เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวิริยะกิจฯ 22,395.10       บ.สยำมวิริยะกิจฯ 22,395.10       ตรงตำมเง่ือนไข บส.269/2565 ลว.24 มี.ค. 65

43 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 89,922.80             89,922.80       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 89,922.80       ร้ำนศิริสวัสด์ิ 89,922.80       ตรงตำมเง่ือนไข บส.270/2565 ลว.24 มี.ค. 65

44 ซ้ือเคร่ืองวิเครำะห์โลหะหนักแบบ

(ICP) พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญำไท

เขตรำชเทวี กทม. 1 ชุด

3,787,800.00         3,787,800.00   e-bidding บ.เพอร์กิน เอลเมอร์ฯ 3,787,800.00   บ.เพอร์กิน เอลเมอร์ฯ 3,787,800.00   ตรงตำมเง่ือนไข ส.133/2565 ลว.1 มี.ค. 65

45 จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรศูนย์วิจัย

และเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคตะวันตก

เพ่ือใช้เป็นศูนย์เฝ้ำระวัง

ส่ิงแวดล้อมอุตสำหกรรมภำคตะวันตก

ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี

1 งำน

6,995,460.00         6,995,460.00   e-bidding บ.ซูเพิร์บ คอมพ์ฯ 6,995,460.00   บ.ซูเพิร์บ คอมพ์ฯ 6,995,460.00   ตรงตำมเง่ือนไข ส.136/2565 ลว.7 มี.ค. 65


