
สขร.1

ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ (รำคำกลำง) หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

1 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Laser Printer จ ำนวน 2 เคร่ือง 6,997.80             ตกลงรำคำ จลุเทพ ออฟฟิศ ออโตเมชั้น 2007/6,997.80 จลุเทพ ออฟฟิศ ออโตเมชั้น 2007/6,997.80 ตกลงรำคำ บส.58/58

วนัที่ 6 สิงหำคม 2558

2 จำ้งติดต้ังระบบสำยสัญญำณเครือขำ่ย (LAN) 7,490.00             ตกลงรำคำ บจก.พี.เอฟ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ/7,490 บจก.พี.เอฟ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ/7,490 ตกลงรำคำ บส.59/58

จ ำนวน 2 จดุ วนัที่ 10 สิงหำคม 2558

3 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมกึพิมพ์ จ ำนวน 7 รำยกำร 380,100.00          e-market เสนอรำคำต่ ำสุด บส.60/58

*หมกึ CE285A  จ ำนวน 80 กล่อง หจก.แสงวฒันไพศำล/161,280 บจก.เอซีที เทคโนโลย ีกรุ๊ป/132,800 วนัที่ 11 สิงหำคม 2558

บจก.สหธรุกจิ/145,348.80

บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์)/145,948

บจก.โฟนิกซ์/142,438.40

บจก.โกลเด็น ลีโอ/153,600

บจก.พีแอนด์เจ ฟรีเวย ์เทรดด้ิง/151,512

บจก.คอนเวอร์เจน พลัส/150,800

บจก.เอซีที เทคโนโลย ีกรุ๊ป/132,800

บจก.ดับบลิวเอน็เอ ไอที แอนด์ ซัพพลำย/170,400

บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น/143,722.40

บจก.อำร์.ที.เอส.(ประเทศไทย)/137,600

บจก.ไอ.ที.ออฟฟิศ อคีวพิเมน้ท์/136,000

หจก.เวร์ิลองิค์เทรดด้ิง/176,000

*หมกึ CB435A  จ ำนวน 50 กล่อง หจก.แสงวฒันไพศำล/97,400 บจก.เอซีที เทคโนโลย ีกรุ๊ป/83,500

บจก.สหธรุกจิ/88,810

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าเดอืนสงิหาคม 2558

กรมพัฒนาที่ดนิ

กลุม่พัสด ุกองคลงั



สขร.1

ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ (รำคำกลำง) หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าเดอืนสงิหาคม 2558

กรมพัฒนาที่ดนิ

บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์)/87,472.50

บจก.โฟนิกซ์/87,098

บจก.โกลเด็น ลีโอ/94,000

บจก.พีแอนด์เจ ฟรีเวย ์เทรดด้ิง/89,880

บจก.คอนเวอร์เจน พลัส/92,000

บจก.เอซีที เทคโนโลย ีกรุ๊ป/83,500

บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น/89,184.50

บจก.อำร์.ที.เอส.(ประเทศไทย)/85,000

บจก.ไอ.ที.ออฟฟิศ อคีวพิเมน้ท์/91,000

*หมกึ TN-2280 จ ำนวน 10 กล่อง หจก.แสงวฒันไพศำล/18,580 บจก.เอซีที เทคโนโลย ีกรุ๊ป/14,000

บจก.สหธรุกจิ/17,355.40

บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์)/16,692

บจก.โฟนิกซ์/16,627.80

บจก.โกลเด็น ลีโอ/18,250

บจก.พีแอนด์เจ ฟรีเวย ์เทรดด้ิง/17,976

บจก.คอนเวอร์เจน พลัส/17,400

บจก.เอซีที เทคโนโลย ีกรุ๊ป/14,000

บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น/16,799

บจก.อำร์.ที.เอส.(ประเทศไทย)/16,400

บจก.ไอ.ที.ออฟฟิศ อคีวพิเมน้ท์/21,000

หมกึ CD887AA จ ำนวน 30 กลอง่ หจก.แสงวฒันไพศำล/8,070 บจก.เอซีที เทคโนโลย ีกรุ๊ป/6,600

บจก.สหธรุกจิ/7,254.60

บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์)/7,222.50

บจก.โฟนิกซ์/7,254.60
กลุม่พัสด ุกองคลงั



สขร.1

ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ (รำคำกลำง) หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าเดอืนสงิหาคม 2558

กรมพัฒนาที่ดนิ

บจก.โกลเด็น ลีโอ/7,800

บจก.พีแอนด์เจ ฟรีเวย ์เทรดด้ิง/7,960.80

บจก.คอนเวอร์เจน พลัส/7,800

บจก.เอซีที เทคโนโลย ีกรุ๊ป/6,600

บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น/7,383

บจก.อำร์.ที.เอส.(ประเทศไทย)/6,900

บจก.ไอ.ที.ออฟฟิศ อคีวพิเมน้ท์/8,400

หมกึ CD888AA จ ำนวน 30 กลอง่ หจก.แสงวฒันไพศำล/8,070 บจก.เอซีที เทคโนโลย ีกรุ๊ป/6,600

บจก.สหธรุกจิ/7,254.60

บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์)/7,222.50

บจก.โฟนิกซ์/7,254.60

บจก.โกลเด็น ลีโอ/7,800

บจก.พีแอนด์เจ ฟรีเวย ์เทรดด้ิง/7,960.80

บจก.คอนเวอร์เจน พลัส/7,800

บจก.เอซีที เทคโนโลย ีกรุ๊ป/6,600

บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น/7,383

บจก.อำร์.ที.เอส.(ประเทศไทย)/6,900

บจก.ไอ.ที.ออฟฟิศ อคีวพิเมน้ท์/8,400

4 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมกึพิมพ์ จ ำนวน 7 รำยกำร 380,100.00          e-market เสนอรำคำต่ ำสุด บส.61/58

หมกึ CE505X HP Color LaserJet จ ำนวน 6 กลอง่ บจก.สหธรุกจิ/27,092.40 บจก.พีแอนด์เจ ฟรีเวย ์เทรดด้ิง/24,909.60 วนัที่ 11 สิงหำคม 2558

บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์)/28,890

บจก.โฟนิกซ์/26,521.02

บจก.โกลเด็น ลีโอ/29,700
กลุม่พัสด ุกองคลงั



สขร.1

ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ (รำคำกลำง) หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าเดอืนสงิหาคม 2558

กรมพัฒนาที่ดนิ

บจก.พีแอนด์เจ ฟรีเวย ์เทรดด้ิง/24,909.60

บจก.คอนเวอร์เจน พลัส/29,400

บจก.เอซีที เทคโนโลย ีกรุ๊ป/26,820

บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น/26,180.76

บจก.อำร์.ที.เอส.(ประเทศไทย)/27,534

บจก.ไอ.ที.ออฟฟิศ อคีวพิเมน้ท์/36,000

หจก.เวร์ิลองิค์เทรดด้ิง/36,090

หมกึ Q2612AC HP LaserJet จ ำนวน 6 กลอง่ หจก.แสงวฒันไพศำล/13,650 บจก.พีแอนด์เจ ฟรีเวย ์เทรดด้ิง/11,812.80

บจก.สหธรุกจิ/13,469.16

บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์)/12,262.20

บจก.โฟนิกซ์/13,212.36

บจก.พีแอนด์เจ ฟรีเวย ์เทรดด้ิง/11,812.80

บจก.คอนเวอร์เจน พลัส/13,080

บจก.เอซีที เทคโนโลย ีกรุ๊ป/11,940

บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น/12,519

บจก.ไอ.ที.ออฟฟิศ อคีวพิเมน้ท์/14,940

5 จำ้งซ่อมแซมห้องน้ ำหญิง 90,736.00            ตกลงรำคำ บจก.ทองใบ แอนด์ คอนสตรัคชั่น/90,736 บจก.ทองใบ แอนด์ คอนสตรัคชั่น/90,736 ตกลงรำคำ บส.62/58

วนัที่ 17 สิงหำคม 2558

6 จำ้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 7,704.00             ตกลงรำคำ บจก.สยำมซิต้ีไอซ์/7,704 บจก.สยำมซิต้ีไอซ์/7,704 ตกลงรำคำ บส.63/58

2 เคร่ือง วนัที่ 17 สิงหำคม 2558

7 เปล่ียนยำงรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน 20,000.00            ตกลงรำคำ บจก.เอกชยัอเีกิ้ล/20,000 บจก.เอกชยัอเีกิ้ล/20,000 ตกลงรำคำ บส.64/58
กลุม่พัสด ุกองคลงั



สขร.1

ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ (รำคำกลำง) หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าเดอืนสงิหาคม 2558

กรมพัฒนาที่ดนิ

ฎฉ 5137 จ ำนวน 4 เส้น วนัที่ 20 สิงหำคม 2558

8 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 14 อนั 1,872.50             ตกลงรำคำ บจก.เอส ดี เค ซัพพลำย/1,872.50 บจก.เอส ดี เค ซัพพลำย/1,872.50 ตกลงรำคำ บส.65/58

วนัที่ 25 สิงหำคม 2558

9 ซ่อมเปล่ียนอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 เคร่ือง 95,069.50            ตกลงรำคำ บจก.พี เอฟ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ/ บจก.พี เอฟ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ/ ตกลงรำคำ บส.66/58

95,069.50 95,069.50 วนัที่ 25 สิงหำคม 2558

กลุม่พัสด ุกองคลงั


