
สขร.1

ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ (รำคำกลำง) หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

1 จำ้งบริกำรเคร่ืองฉดีสเปรยป์รับอำกำศอตัโนมติั 37,236.00          ตกลงรำคำ บจก.ดีแคร์โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วสิ/37,236 บจก.ดีแคร์โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วสิ/37,236 ตกลงรำคำ ส.4/59

ภำยในห้องน้ ำ จ ำนวน 24 เคร่ือง วนัที่  3 พฤศจกิำยน 2558

2 ซ้ือรถบรรทกุขนำด ๑ ตัน เคร่ืองยนต์ดีเซล 896,000.00        สอบรำคำ บจก.ชนุหลี ปรำจนีบุรี/894,841 บจก.ชนุหลี ปรำจนีบุรี/894,841 เสนอรำคำเพียงรำยเดียว และ ส.5/59

ขบัเคล่ือน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ป เสนอรำคำถกูต้อง และต่ ำกวำ่ วนัที่  4 พฤศจกิำยน 2558

งบประมำณ

3 ประกวดรำคำจ้ำงบริกำรคนงำนสนำม 1,440,000.00      e-bidding บจก.ทีเอน็เอม็ แคร์ แอนด์ คลีน/1,299,408 บจก.ทีเอน็เอม็ แคร์ แอนด์ คลีน/1,299,408 เสนอรำคำเพียงรำยเดียว และ ส.6/59

ประจ ำปี 2559 เสนอรำคำถกูต้อง วนัที่  5 พฤศจกิำยน 2558

4 จ้ำงบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ 2,659,800.00      e-bidding บจก.ทเีอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน/ บจก.ทเีอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน/ เสนอรำคำต่ ำสุด ส.7/59

ท ำกำรภำยในกรมพัฒนำที่ดิน ประจ ำปี 2559 2,425,219.20 2,425,219.20 วนัที่  5 พฤศจกิำยน 2558

บจก.คลีนเวฟ/2,580,000

5 จำ้งเปล่ียนพรมปูพื้นห้องท ำงำนอธบิดี 171,200.00        ตกลงรำคำ บจก.ซีบีออร์กำไนเซอร์/171,200 บจก.ซีบีออร์กำไนเซอร์/171,200 ตกลงรำคำ บส.3/59

วนัที่  9 พฤศจกิำยน 2558

6 จำ้งเหมำปรับปรุงทำสีร้ัวกรมพัฒนำที่ดิน บริเวณด้ำน 129,500.00        ตกลงรำคำ นพดลพำนิช/129,500 นพดลพำนิช/129,500 ตกลงรำคำ บส.4/59

หน้ำและด้ำนขำ้ง วนัที่  4 พฤศจกิำยน 2558

7 ซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอำกำศแบบแขวนใต้ฝ้ำ 3,852.00           ตกลงรำคำ บจก.สยำมซิต้ีไอซ์/3,852 บจก.สยำมซิต้ีไอซ์/3,852 ตกลงรำคำ บส.6/59

หมำยเลขครุภัณฑ์ 4120-002-0452 กค.#9 วนัที่  9 พฤศจกิำยน 2558

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2558

กรมพัฒนาที่ดนิ

กลุม่พัสด ุกองคลงั
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8 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 38 อนั 5,243.00           ตกลงรำคำ บจก.เอส.ดี.เค ซัพพลำย/5,243 บจก.เอส.ดี.เค ซัพพลำย/5,243 ตกลงรำคำ บส.7/59

วนัที่  10 พฤศจกิำยน 2558

9 จำ้งจดัท ำกระเป๋ำส ำหรับใส่เอกสำรส ำหรับกำร 31,800.00          ตกลงรำคำ ไนน์เฟส สปอร์ต ศรีรำชำ/31,800 ไนน์เฟส สปอร์ต ศรีรำชำ/31,800 ตกลงรำคำ บส.8/59

ประชมุเชงิปฏิบัติกำร จ ำนวน 106 ใบ วนัที่  18 พฤศจกิำยน 2558

10 จำ้งทำสีก ำแพงปูนด้ำนทิศใต้ พื้นที่ 234 ตำรำงเมตร 79,000.00          ตกลงรำคำ นพดลพำนิช/79,000 นพดลพำนิช/79,000 ตกลงรำคำ บส.9/59

วนัที่  18 พฤศจกิำยน 2558

11 ซ้ือรถฟำร์มแทรกเตอร์ เคร่ืองยนต์ดีเซล 2,310,000.00      e-bidding บจก.โอเวน่แมชชนีเนอร่ี/2,298,000 บจก.โอเวน่แมชชนีเนอร่ี/2,298,000 เสนอรำคำต่ ำสุด บส.10/59

ขบัเคล่ือน 4 ล้อ บกจ.เค เอ ที อคีวปิเมน้ท/์2,306,000 วนัที่  24 พฤศจกิำยน 2558

12 ซ้ืออปุกรณ์และวสัดุส้ินเปลืองคงคลัง จ ำนวน 8 รำยกำร 7,630.00           ตกลงรำคำ เอแอนด์พี ซัพพลำย/7,630 เอแอนด์พี ซัพพลำย/7,630 ตกลงรำคำ บส.11/59

วนัที่  26 พฤศจกิำยน 2558

13 จ้ำงจัดงำนวันดินโลกและกิจกรรมส่งทำ้ย 1,800,000.00      สอบรำคำ หจก.เอฟ โอ ว ีมเีดีย (ไทยแลนด์)/1,571,344 หจก.เอฟ โอ ว ีมเีดีย (ไทยแลนด์)/1,571,344 เสนอรำคำต่ ำสุด และเสนอ ส.8/59

ปีดินสำกล ปี 2558 บจก.แคร์ย/ู1,790,000 รำคำถกูต้องตำมรำยละเอยีด วนัที่  27 พฤศจกิำยน 2558

บจก.เจ3จ/ี1,588,094 ของกรมฯ ทุกประกำร

บจก.โพสซิทีฟ แมส/1,792,250

กลุม่พัสด ุกองคลงั


