
สขร.1

ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ (รำคำกลำง) หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง จ ำนวน 11 รำยกำร 24,460.00          ตกลงรำคำ ร้ำนเอแอนด์พี ซัพพลำย/24,460 ร้ำนเอแอนด์พี ซัพพลำย/24,460 ตกลงรำคำ บส.33/59

วนัที่ 4 เมษำยน 2559

จำ้งติดต้ังระแนงบังตำ ชั้น 4-5 463,952.00        ตกลงรำคำ บจก.ทองใบ แอนด์ คอนสตรัคชั่น/463,952 บจก.ทองใบ แอนด์ คอนสตรัคชั่น/463,952 ตกลงรำคำ บส.34/59

วนัที่ 8 เมษำยน 2559

ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ หมำยเลขครุภัณฑ์ 2,568.00           ตกลงรำคำ บจก.สยำมซิต้ีไอซ์/2,568 บจก.สยำมซิต้ีไอซ์/2,568 ตกลงรำคำ บส.35/59

4120-002-0452 กค.#7 วนัที่ 18 เมษำยน 2559

จำ้งวำงสำยและอปุกรณ์ระบบ CCTV , Lan computer 1,312,890.00      วธิพีิเศษ บจก.พีพีเอส พลัส (2552)/1,312,890 บจก.พีพีเอส พลัส (2552)/1,312,890 วธิพีิเศษ บส.36/59

วนัที่ 12 เมษำยน 2559

จำ้งตัดต้นไมใ้นกรมพัฒนำที่ดิน จ ำนวน 11 ต้น 25,000.00          ตกลงรำคำ บจก.นพดล อนิเตอร์เทรด/25,000 บจก.นพดล อนิเตอร์เทรด/25,000 ตกลงรำคำ บส.37/59

วนัที่ 20 เมษำยน 2559

จำ้งตัดเสำเหล็กไฟส่องสวำ่ง จ ำนวน 1 ต้น 10,000.00          ตกลงรำคำร บจก.นพดล อนิเตอร์เทรด/10,000 บจก.นพดล อนิเตอร์เทรด/10,000 ตกลงรำคำ บส.38/59

วนัที่ 21 เมษำยน 2559

จำ้งร้ือถอนและติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 56,496.00          ตกลงรำคำ บจก.สยำมซิต้ีไอซ์/56,496 บจก.สยำมซิต้ีไอซ์/56,496 ตกลงรำคำ บส.39/59

หมำยเลข 4120-002-0299รธพ.บร.#1 วนัที่ 26 เมษำยน 2559

หมำยเลข 4120-002-0299รธพ.บร.#2

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าเดอืนเมษายน 2559

กรมพัฒนาที่ดนิ

กลุม่พัสด ุกองคลงั
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สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าเดอืนเมษายน 2559

กรมพัฒนาที่ดนิ

ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 1 เคร่ีอง 51,360.00          ตกลงรำคำ บจก.สยำมซิต้ีไอซ์/51,360 บจก.สยำมซิต้ีไอซ์/51,360 ตกลงรำคำ บส.40/59

เคร่ืองปรับอำกำศ MITSUBISHI ELECTRIC วนัที่ 26 เมษำยน 2559

ขนำด 27,978 บีทียู

จำ้งวำงสำยและอปุกรณ์โทรศัพท์ 484,134.88        วธิพีิเศษ หจก.เจ.เอ.เอน็ วสิำหกจิ/464,380 หจก.เจ.เอ.เอน็ วสิำหกจิ/464,380 วธิพีิเศษ ส.22/59

วนัที่ 26 เมษำยน 2559

จำ้งปรับปรุงระบบเสียงและภำพส ำหรับห้องประชมุ 2,478,922.50      e-bidding หจก.ปรว/ี2,469,881 หจก.พีเอน็ ฟินนิช/2,434,250 เสนอรำคำต่ ำสุด ส.23/59

801 และ 802 ตึก 8 ชั้น กรมพัฒนำที่ดิน บจก. เอ.เอม็.พี. เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลำย/ วนัที่ 27 เมษำยน 2559

2,322,702.50

หจก.พีเอน็ ฟินนิช/2,434,250

จำ้งปรับปรุงประสิทธภิำพระบบประชมุทำงไกล 13,000,000.00    e-bidding บจก.ที เอศ ซี อนิโนเวชั่น/12,800,000 บจก.ดิ เอก็ซ์เพิร์ท ไอซีที/12,600,106 เสนอรำคำต่ ำสุด ส.24/59

และเคร่ืองควบคุมกำรประชมุทำงไกลผ่ำนจอภำพแบบ บจก.ดิ เอก็ซ์เพิร์ท ไอซีที/12,600,106 วนัที่ 27 เมษำยน 2559

หลำยจดุ บจก.เอสวโีอเอ จ ำกดั(มหำชน)/12,969,684

จำ้งร้ือถอนและติดต้ังมำ่นปรับแสงและติต้ังวอลเปเปอร์ 58,561.10          ตกลงรำคำ หจก.อนิยวัร์ดีไซน์/58,561.10 หจก.อนิยวัร์ดีไซน์/58,561.10 ตกลงรำคำ บส.41/59

วนัที่ 28 เมษำยน 2559

จำ้งซ่อมแซมผนังทำงเดินกอ่นเขำ้ห้องท ำงำน 13,910.00          ตกลงรำคำ หจก.ซิกฟรีด คอนสตรัคชั่น/13,910 หจก.ซิกฟรีด คอนสตรัคชั่น/13,910 ตกลงรำคำ บส.42/59

วนัที่ 28 เมษำยน 2559

กลุม่พัสด ุกองคลงั
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จำ้งปรับปรุงส ำนักงำน รธพ.ปก. 439,679.05        ตกลงรำคำ หจก.ซิกฟรีด คอนสตรัคชั่น/439,679.05 หจก.ซิกฟรีด คอนสตรัคชั่น/439,679.05 ตกลงรำคำ บส.43/59

วนัที่ 28 เมษำยน 2559

ซ้ือครุภัณฑ์ กล้องถำ่ยรูป DSLR PRO พร้อมอปุกรณ์ 165,000.00        ตกลงรำคำ กิ่งหยก ซัพพลำย/165,000 กิ่งหยก ซัพพลำย/165,000 ตกลงรำคำ บส.44/59

วนัที่ 29 เมษำยน 2559

จำ้งปรับปรุงภูมทิัศน์บริเวณสระน้ ำทำงเดินสระน้ ำและ 3,832,390.00      e-bidding หจก.เบญจวรรณพำณิชย/์3,783,021.52 บจก.ทัศนพล ดีเวลลอปเมน้ท/์3,514,000 เสนอรำคำต่ ำสุด ส.25/59

สนำมเปตอง ตำมแบบเลขที่ 1600ส.,1603ส.,1606ส. บจก.ทัศนพล ดีเวลลอปเมน้ท/์3,514,000 วนัที่ 29 เมษำยน 2559

จำ้งท ำหลังคำคลุมทำงเดิน (ต่อจำกของเดิม) 244,028.00        ตกลงรำคำ หจก.เอม็เอน็เพ็นท์/244,028 หจก.เอม็เอน็เพ็นท์/244,028 ตกลงรำคำ ส.26/59

วนัที่ 29 เมษำยน 2559

กลุม่พัสด ุกองคลงั


