
สขร.1

ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ (รำคำกลำง) หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

1 จำ้งบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ท ำกำร 2,659,800.00      Bidding บจก.ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน/2,479,404 บจก.ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน/2,479,404 เป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ส.7/60

ภำยในกรมพัฒนำที่ดิน ประจ ำปี 2560 และเสนอรำคำต่ ำกวำ่รำคำ วนัที่  1 พฤศจกิำยน 2559

ที่ก ำหนด และเสนอรำย

ละเอียดถูกต้องตำมข้อก ำหนด

ของกรมฯ ทุกประกำร

2 จ้ำงบริกำรป้องกันและก ำจัดปลวก มด แมลงสำบ 361,660.00        ตกลงรำคำ หจก.เอสพีเคมีภัณฑ์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ/361,660 หจก.เอสพีเคมีภัณฑ์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ/361,660 ตกลงรำคำ ส.8/60

และหนู วนัที่  4 พฤศจกิำยน 2559

3 บริกำรกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมพำหนะ 5,419.55           ตกลงรำคำ บจก.โตโยต้ำบัสส์/5,419.55 บจก.โตโยต้ำบัสส์/5,419.55 ตกลงรำคำ บส.3/60

รถยนต์ หมำยเลขทะเบียน ฮฉ-8222 กทม. วนัที่  9 พฤศจกิำยน 2559

4 ซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ส ำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,933.60           ตกลงรำคำ บจก.พ.ีเอฟ เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ/6,933.60 บจก.พ.ีเอฟ เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ/6,933.60 ตกลงรำคำ บส.4/60

7440-001-0155กค#2 วนัที่  10 พฤศจกิำยน 2559

7440-001-0453กค#3

5 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 78,473.80          ตกลงรำคำ บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/78,473.80 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/78,473.80 ตกลงรำคำ บส.5/60

วนัที่  10 พฤศจกิำยน 2559

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559

กรมพัฒนาทีด่ิน

กลุม่พัสด ุกองคลัง



สขร.1
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กรมพัฒนาทีด่ิน

6 ซ้ือครุภัณฑ์วทิยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 3,480,000.00      bidding บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น/590,000 บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น/590,000 เสนอรำยละเอียดถูกต้องและ ส.9/60

1. ซ้ือครุภัณฑ์ตูป้ลอดเชือ้ บจก.ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลำย / เสนอรำคำต่ ำสุด วนัที่  11 พฤศจกิำยน 2559

(Lamina air-flow cabinet) จ านวน 1 เครื่อง 597,000

2. ถังปฏิกรณ์ชีวภำพ ส ำหรับเล้ียงจุลินทรีย ์ - -

(Fermenter)

3.เคร่ืองแก๊สโตรมำโตกรำฟ - -

(Gas Chomatograph) จ ำนวน 1 เคร่ือง

7 ซ้ือครุภัณฑ์วทิยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 3,480,000.00      bidding

1. ซ้ือครุภัณฑ์ตู้ปลอดเชือ้ - -

(Lamina air-flow cabinet) จ ำนวน 1 เคร่ือง

2. ถังปฏิกรณ์ชีวภำพ ส ำหรับเล้ียงจุลินทรีย ์ - -

(Fermenter)

3.เครือ่งแก๊สโตรมาโตกราฟ บจก.พำรำไซแอนติฟิค/973,000 บจก.พำรำไซแอนติฟิค/973,000 เสนอรำยละเอียดถูกต้องและ ส.10/60

(Gas Chomatograph) จ านวน 1 เครื่อง บจก.ลำโบเทค/977,000 เสนอรำคำต่ ำสุด วนัที่  11 พฤศจกิำยน 2559

8 จำ้งให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัย 5,285,172.00      กรณีพิเศษ องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกในพระบรม องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกในพระบรม เป็นกำรจำ้งจำกส่วนรำชกำร ส.11/60

ประจ ำปีงบประมำณ 2560 รำชูปภัมภ/์5,285,172 รำชูปภัมภ/์5,285,172 รัฐวสิำหกิจ วนัที่  17 พฤศจกิำยน 2559

9 ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง จ ำนวน 12 รำยกำร 102,837.70        ตกลงรำคำ จลุเทพ ออฟฟิศ ออโตเมชั่น 2007/102,837.70 จลุเทพ ออฟฟิศ ออโตเมชั่น 2007/102,837.70 ตกลงรำคำ บส.6/60

วนัที่ 18 พฤศจกิำยน 2559

กลุม่พัสด ุกองคลัง
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10 ซ้ือขำยครุภัณฑ์เคร่ืองบดยอ่ยกิ่งไม้ จ ำนวน 1 เคร่ือง 2,600,000.00      bidding บจก.แกรนด์ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอร่ี/2,575,000 บจก.คอสโมทรัค แอนด์ อีควปิเม้นท์/2,560,000 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ส.12/60

บจก.ฤทธกิร วศิวกรรม/2,569,000 ตำมข้อก ำหนดของกรมฯ และ วนัที่  23 พฤศจกิำยน 2559

บจก.คอสโมทรัค แอนด์ อีควปิเม้นท์/2,560,000 เสนอรำคำต่ ำสุด

กลุม่พัสด ุกองคลัง


