
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ตรำยำง จ ำนวน 12 อัน 1,449.85               1,449.85          เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,449.85          บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,449.85          มีคุณสมบัติตรง

ตำมเง่ือไข

บส. 287/65 ลว. 5 เม.ย. 65

2 ซ่อมแซมท่อน้ ำท้ิงและท่อโสโครก

บริเวณห้องน้ ำหญิงช้ัน 1 (โถงกลำง)

จ ำนวน 1 งำน

67,410.00             67,410.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ลัดดำฯ 67,410.00        หจก.ลัดดำฯ 67,410.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 277/65 ลว. 1 เม.ย. 65

3 ซ้ือแฟ้มผูกเพ่ือจัดเก็บเอกสำร 

จ ำนวน 300 แฟ้ม

20,865.00             20,865.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 20,865.00        ร้ำนศิริสวัสด์ิ 20,865.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 278/65 ลว. 1 เม.ย. 65

4 ซ้ือวัสดุงำนช่ำง จ ำนวน 16 รำยกำร 10,650.78             10,650.78        เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 10,650.78        ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 10,650.78        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 279/65 ลว. 1 เม.ย. 65

5 ซ้ือตลับหมึกปร้ินเตอร์ Fuji

จ ำนวน 4 กล่อง

17,676.40             17,676.40        เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 17,676.40        บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 17,676.40        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 280/65 ลว. 1 เม.ย. 65

6 ตรำยำง กทพ. จ ำนวน 21 รำยกำร 2,921.10               2,921.10          เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,921.10          บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 2,921.10          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 281/65 ลว. 1 เม.ย. 65

7 ซ้ืออุปกรณ์ประปำ จ ำนวน 8 รำยกำร 2,481.33               2,481.33          เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 2,481.33          ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 2,481.33          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 282/65 ลว. 5 เม.ย. 65

8 ซ้ือวัสดุงำนช่ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 1,423.10               1,423.10          เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 1,423.10          ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 1,423.10          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 283/65 ลว. 5 เม.ย. 65

9 จ้ำงซ่อมเคร่ืองฉำยภำพ LED 

จ ำนวน 1 งำน

15,515.00             15,515.00        เฉพำะเจำะจง บ.ธนตรินฯ 15,515.00        บ.ธนตรินฯ 15,515.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 284/65 ลว. 5 เม.ย. 65

10 ซ่อมกล้อง CANON รุ่น EOS 1100D

จ ำนวน 1 งำน

14,124.00             14,124.00        เฉพำะเจำะจง บ.ธนตรินฯ 14,124.00        บ.ธนตรินฯ 14,124.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 285/65 ลว. 5 เม.ย. 65

และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันท่ี  30  เดือนเมษายน พ.ศ.2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
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11 ซ้ือ DRUM จ ำนวน 2 กล่อง 12,583.20             12,583.20        เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 12,583.20        บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ฯ 12,583.20        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 286/65 ลว. 5 เม.ย. 65

12 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้อง 101 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

5,500.00               5,500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,500.00          ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,500.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 288/65 ลว. 5 เม.ย. 65

13 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้อง 303 (กย.)

จ ำนวน 1 เคร่ือง

5,500.00               5,500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,500.00          ร้ำนเกษมสันต์ฯ 5,500.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 289/65 ลว. 7 เม.ย. 65

14 จ้ำงซ่อมแซมห้องท ำงำน ช้ัน 3 และ

ห้อง ผอ. ศส. จ ำนวน 1 งำน

16,050.00             16,050.00        เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 16,050.00        บ.รำมอินทรำฯ 16,050.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 290/65 ลว. 7 เม.ย. 65

15 ตรำยำง กอน. จ ำนวน 2 รำยกำร 1,444.50               1,444.50          เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,444.50          บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,444.50          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 291/65 ลว. 7 เม.ย. 65

16 ซ้ืออุปกรณืส ำนักงำน 

จ ำนวน 4 รำยกำร

9,999.15               9,999.15          เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 9,999.15          ร้ำนศิริสวัสด์ิ 9,999.15          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 292/65 ลว. 7 เม.ย. 65

17 จ้ำงพิมพ์ซองพับส่ี DL 

จ ำนวน 60 กล่อง

42,000.00             42,000.00        เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์มหำจุฬำฯ 42,000.00        โรงพิมพ์มหำจุฬำฯ 42,000.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 293/65 ลว. 7 เม.ย. 65

18 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 2 เคร่ือง 6,206.00               6,206.00          เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 6,206.00          บ.รำมอินทรำฯ 6,206.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 294/65 ลว. 7 เม.ย. 65

19 ตรำยำง กร.2 จ ำนวน 2 อัน 192.60                 192.60            เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 192.60            บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 192.60             ตรงตำมเง่ือนไข บส. 295/65 ลว. 7 เม.ย. 65

20 ตรำยำง กร.1 จ ำนวน 6 อัน 679.45                 679.45            เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 679.45            บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 679.45             ตรงตำมเง่ือนไข บส. 296/65 ลว. 7 เม.ย. 65

21 ท ำป้ำยช่ือ จ ำนวน 1 ป้ำย 535.00                 535.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 535.00            ร้ำนสยำมพัฒนกิจ 535.00             ตรงตำมเง่ือนไข บส. 297/65 ลว. 7 เม.ย. 65
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22 จ้ำงเหมำบริกำรของ กอน. 68,000.00             68,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.เบ็ญจวรรณ นธีทิพย์ 68,000.00        น.ส.เบ็ญจวรรณ นธีทิพย์ 68,000.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 298/65 ลว. 7 เม.ย. 65

23 จ้ำงซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองผลิต

น้ ำบริสุทธ์ิสูงฯ

99,911.25             99,911.25        เฉพำะเจำะจง บ.เอลพีซี อำร์ทีฯ 99,911.25        บ.เอลพีซี อำร์ทีฯ 99,911.25        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 299/65 ลว. 11 เม.ย. 65

24 จ้ำงซ่อมเก้ำอ้ีส ำนักงำน

จ ำนวน 6 รำยกำร

7,169.00               7,169.00          เฉพำะเจำะจง บ.สยำมวิริยะกิจฯ 7,169.00          บ.สยำมวิริยะกิจฯ 7,169.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 300/65 ลว. 11 เม.ย. 65

25 จ้ำงซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์จอแสดงผล

มลพิษโรงงำนแบบปัจจุบันชนิด

ควำมชัดสูง

7,864.50               7,864.50          เฉพำะเจำะจง บ.แอลเอ็น แอลอีดีฯ 7,864.50          บ.แอลเอ็น แอลอีดีฯ 7,864.50          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 301/65 ลว. 11 เม.ย. 65

26 ตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 1,498.00               1,498.00          เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,498.00          บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,498.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 302/65 ลว. 11 เม.ย. 65

27 ซ้ือหมึกและ DRUM 

จ ำนวน 2 รำยกำร

16,852.50             16,852.50        เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 16,852.50        ร้ำนศิริสวัสด์ิ 16,852.50        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 303/65 ลว. 11 เม.ย. 65

28 ซ่อมรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน ฎห-1350 12,574.64             12,574.64        เฉพำะเจำะจง บ.ตรีเพชรอีซูซุฯ 12,574.64        บ.ตรีเพชรอีซูซุฯ 12,574.64        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 304/65 ลว. 11 เม.ย. 65

29 จัดท ำเอกสำรร่ำงกฎกระทรวงก ำหนด

อัตรำค่ำบริกำร จ ำนวน 100 ชุด

2,889.00               2,889.00          เฉพำะเจำะจง หจก. เอ เอ เอฯ 2,889.00          หจก. เอ เอ เอฯ 2,889.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 305/65 ลว. 11 เม.ย. 65

30 ซ้ือวัสดุงำนช่ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 32,132.10             32,132.10        เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 32,132.10        ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 32,132.10        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 306/65 ลว. 19 เม.ย. 65

31 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 23,112.00             23,112.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 23,112.00        ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 23,112.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 307/65 ลว. 19 เม.ย. 65
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32 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้องเมนไฟฟ้ำ

จ ำนวน 2 เคร่ือง

17,900.00             17,900.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมสันต์ฯ 17,900.00        ร้ำนเกษมสันต์ฯ 17,900.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 308/65 ลว. 21 เม.ย. 65

33 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำรอย่ำงดี A4

จ ำนวน 1,000 รีม

98,440.00             98,440.00        เฉพำะเจำะจง บ.ออฟฟิศ เวิร์คฯ 98,440.00        บ.ออฟฟิศ เวิร์คฯ 98,440.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 309/65 ลว. 21 เม.ย. 65

34 ตรำยำง จ ำนวน 6 อัน 1,075.35               1,075.35          เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,075.35          บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 1,075.35          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 310/65 ลว. 22 เม.ย. 65

35 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว และวัสดุไฟฟ้ำ

จ ำนวน 3 รำยกำร

8,287.15               8,287.15          เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 8,287.15          ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 8,287.15          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 311/65 ลว. 25 เม.ย. 65

36 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน และหมึกพิมพ์

จ ำนวน 6 รำยกำร

6,231.68               6,231.68          เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,231.68          ร้ำนศิริสวัสด์ิ 6,231.68          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 312/65 ลว. 25 เม.ย. 65

37 ซ้ือไมโครโฟน จ ำนวน 1 ตัว 3,498.90               3,498.90          เฉพำะเจำะจง บ.ธนตรินฯ 3,498.90          บ.ธนตรินฯ 3,498.90          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 313/65 ลว. 25 เม.ย. 65

38 ตรำยำง กร.1 จ ำนวน 8 อัน 770.40                 770.40            เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 770.40            บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 770.40             ตรงตำมเง่ือนไข บส. 315/65 ลว. 27 เม.ย. 65

39 ตรำยำง กทส. จ ำนวน 3 อัน 406.60                 406.60            เฉพำะเจำะจง บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 406.60            บ. ประดิษฐ์ศิลป์ฯ 406.60             ตรงตำมเง่ือนไข บส. 316/65 ลว. 27 เม.ย. 65

40 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 42,372.00             42,372.00        เฉพำะเจำะจง บ.รำมอินทรำฯ 42,372.00        บ.รำมอินทรำฯ 42,372.00        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 317/65 ลว. 27 เม.ย. 65

41 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 95,818.50             95,818.50        เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 95,818.50        ร้ำนไทยโมเดอร์นกรำฟ 95,818.50        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 318/65 ลว. 28 เม.ย. 65

42 จ้ำงเหมำบริกำรของประชำสัมพันธ์ 59,612.90             59,612.90        เฉพำะเจำะจง น.ส.นฤมล จงบริบูรณ์ 59,612.90        น.ส.นฤมล จงบริบูรณ์ 59,612.90        ตรงตำมเง่ือนไข บส. 319/65 ลว. 28 เม.ย. 65



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงและรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันท่ี  30  เดือนเมษายน พ.ศ.2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

43 จ้ำงบริกำรซักท ำควำมสะอำดพรม 

ห้อง 506 จ ำนวน 1 ห้อง

2,782.00               2,782.00          เฉพำะเจำะจง บ.ซักพรมไทยฯ 2,782.00          บ.ซักพรมไทยฯ 2,782.00          ตรงตำมเง่ือนไข บส. 320/65 ลว. 28 เม.ย. 65

44 จ้ำงพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนตรวจ

ก ำกับดูแลสถำนประกอบกำร 1 ระบบ

480,000.00            480,000.00      เฉพำะเจำะจง บ.โกทูโซลูช่ันฯ 480,000.00      บ.โกทูโซลูช่ันฯ 480,000.00       ตรงตำมเง่ือนไข ส. 137/65 ลว. 27 เม.ย. 65


