แบบ สขร1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
กรมควบคุมมลพิษ
ข้อมูล ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ลาดั
บ

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

1

2

3

วงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

จ้างซ่อมสติ๊กเกอร์รอบสถานีวัด
คุณภาพอากาศจานวน 6 สถานี
(สจอ.)
จ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนาทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ
(แบคที่เรีย) (สจน.)

321,000

308,160

300,000

376,640

คัดเลือก

จ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนาทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ
(ปรอทรวม, โลหะหนัก, สารอาหาร
และสารแขวนลอย) (สจน.)

1,200,000

1,108,926.60

คัดเลือก

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส
จากัด 321,000 บาท

ตรงตามขอบเขต ที่ คพ.
กาหนด

สัญญาเลขที่ 178/2561
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

1.บริษัท เอส.พี.เอส. คอน
บริษัท เอส.พี.เอส. คอน
ซัลติง เซอร์วิส จากัด
ซัลติง เซอร์วิส จากัด
298,016.40 บาท
298,016.40 บาท
2.บริษัท ยูไนเต็ด แอนนา
ลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท์ จากัด
313,820.30 บาท
3.บริษัท เอแอลเอส แลบอรา
ทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย)
จากัด 406,386.00 บาท

ตรงตามขอบเขต ที่ คพ.
กาหนด

สัญญาเลขที่ 179/2561
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2561

1.บริษัท เอส.พี.เอส.
คอนซัลติง เซอร์วิส
จากัด
2.บริษัท ยูไนเต็ด แอน
นาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง คอนซัลแตนท์
จากัด
3.บริษัท เอแอลเอส แล
บอราทอรี กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จากัด

1.บริษัท เอส.พี.เอส. คอน
ซัลติง เซอร์วิส จากัด
1,006,934.20
2.บริษัท ยูไนเต็ด แอนนา
ลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท์ จากัด
837,606.70 บาท
3.บริษัท เอแอลเอส แลบอรา

ตรงตามขอบเขต ที่ คพ.
กาหนด

สัญญาเลขที่ 180/2561
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2561

1.บริษัท เอส.พี.เอส.
คอนซัลติง เซอร์วิส
จากัด
2.บริษัท ยูไนเต็ด แอน
นาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง คอนซัลแตนท์
จากัด
3.บริษัท เอแอลเอส แล
หน้า 1

เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส
จากัด 321,000 บาท

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนา
ลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท์ จากัด
837,606.70 บาท

รายชื่อผู้ซื้อซอง

(ตาม KPI ปปช.)

แบบ สขร1
ลาดั
บ

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย)
จากัด 941,460.90 บาท
4

จ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนาทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ
(ปิโตเลี่ยมคาร์บอนรวม) (สจน.)

440,626

463,417

5

จ้างพิมพ์วารสารข่าว “สารอันตราย
ของเสีย” (HSWM Newsletter)
(สจก.)
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
บาบัดนาเสีย ลานจอดรถชัน D
(ฝสบ.)

222,570

217,076.25

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรินท์ ซิตี จากัด
221,971.50 บาท

373,000

372,594.33

ซือสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศจานวน 3 สถานี (สจอ.)

21,750,000

22,157,297

เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท 88คอนโทรลซิสเต็ม
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
372,594.33 บาท
2.บริษัท พรีซีสชั่นเทคโนโลยี
แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
455,862.80 บาท
e-bidding 1.บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส
จากัด 21,598,500
2.บริษัท เพทโทร-อินสตรู
เมนท์ จากัด 21,607,300
บาท
3.บริษัท ไคเนติคส์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด 21,589,400
บาท
4.บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล

6

7

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล
แตนท์ จากัด 440,626 บาท

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนา
ลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท์ จากัด
440,626 บาท
บริษัท พรินท์ ซิตี จากัด
221,971.50 บาท

ตรงตามขอบเขต ที่ คพ.
กาหนด

สัญญาเลขที่ 181/2561
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2561

ตรงตามขอบเขต ที่ คพ.
กาหนด

บริษัท 88คอนโทรลซิสเต็ม
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
372,594.33 บาท

ตรงตามขอบเขต ที่ คพ.
กาหนด

สัญญาเลขที่ 182/2561
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2561
สัญญาเลขที่ 183/2561
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2561

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล
โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์
จากัด 21,530,500 บาท

ตรงตามขอบเขต ที่ คพ.
กาหนด

สัญญาเลขที่ 184/2561
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2561

รายชื่อผู้ซื้อซอง

(ตาม KPI ปปช.)
บอราทอรี กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จากัด

1.บริษัท สิทธิพรแอสโซซิ
เอส จากัด
2.บริษัท เพทโทร-อินสต
รูเมนท์ จากัด
3.บริษัท ไคเนติคส์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด
4.บริษัทจิรนที แอสโซซิ
เอสท์จากัด
5.บริษัท เอ็นไวรอน
หน้า 2

แบบ สขร1
ลาดั
บ

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จากัด
21,530,500

8

ซือสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ จานวน 1 สถานี(สจอ.)

7,250,000

7,404,514

e-bidding

1.บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส
จากัด 7,144,795 บาท
2.บริษัท เพทโทร-อินสตรู
เมนท์ จากัด7,199,500 บาท
3.บริษัท ไคเนติคส์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด 7,198,000
บาท

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส
จากัด 7,144,795 บาท

ตรงตามขอบเขต ที่ คพ.
กาหนด

สัญญาเลขที่ 185/2561
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2561

รายชื่อผู้ซื้อซอง

(ตาม KPI ปปช.)
เมนทอล โซลูชั่น อินทิ
เกรเตอร์ จากัด
6.บริษัท เอ็ม เค แอล
อินเตอร์เทรด จากัด
7.ห้างหุ้นส่วนจากัด
นิมมานรตี 2552
8.บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทย
แลนด์) จากัด
9.บริษัท ไทยดิจิตอล ซี
เคียวริตี ซิสเต็มส์ จากัด
10.สิณิฏาการโยธา
1.บริษัท สิทธิพรแอสโซซิ
เอส จากัด
2.บริษัท เพทโทร-อินสต
รูเมนท์ จากัด
3.บริษัท ไคเนติคส์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด
4.บริษัทจิรนที แอสโซซิ
เอสท์จากัด
5.บริษัท เอ็นไวรอน
เมนทอล โซลูชั่น อินทิ
เกรเตอร์ จากัด
6.บริษัท เอ็ม เค แอล
อินเตอร์เทรด จากัด
หน้า 3

แบบ สขร1
ลาดั
บ

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

9

ซือสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ จานวน 2 สถานี (สจอ.)

วงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

14,500,000

13,868,550

วิธีซื้อหรือจ้าง

e-bidding

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1.บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส บริษัท เพทโทร-อินสตรู
จากัด 14,449,000 บาท
เมนท์ จากัด 14,414,000
2.บริษัท เพทโทร-อินสตรู
บาท
เมนท์ จากัด 14,414,000
บาท
3.บริษัท ไคเนติคส์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด 14,458,000
บาท

ตรงตามขอบเขต ที่ คพ.
กาหนด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สัญญาเลขที่ 186/2561
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2561

รายชื่อผู้ซื้อซอง

(ตาม KPI ปปช.)
7.ห้างหุ้นส่วนจากัด
นิมมานรตี 2552
8.บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทย
แลนด์) จากัด
9.บริษัท ไทยดิจิตอล ซี
เคียวริตี ซิสเต็มส์ จากัด
10.สิณิฏาการโยธา
1.บริษัท สิทธิพรแอสโซซิ
เอส จากัด
2.บริษัท เพทโทร-อินสต
รูเมนท์ จากัด
3.บริษัท ไคเนติคส์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด
4.บริษัทจิรนที แอสโซซิ
เอสท์จากัด
5.บริษัท เอ็นไวรอน
เมนทอล โซลูชั่น อินทิ
เกรเตอร์ จากัด
6.บริษัท เอ็ม เค แอล
อินเตอร์เทรด จากัด
7.ห้างหุ้นส่วนจากัด
นิมมานรตี 2552
8.บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทย
แลนด์) จากัด
หน้า 4

แบบ สขร1
ลาดั
บ

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

10 ซือสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ จานวน 2 สถานี (สจอ.)

วงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

14,500,000

14,324,621

วิธีซื้อหรือจ้าง

e-bidding

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1.บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส
จากัด 14,397,800
2.บริษัท เพทโทร-อินสตรู
เมนท์ จากัด 14,401,000
บาท
3.บริษัท ไคเนติคส์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด 14,299,900
บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

บริษัท ไคเนติคส์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด
14,299,900 บาท

ตรงตามขอบเขต ที่ คพ.
กาหนด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สัญญาเลขที่ 187/2561
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2561

รายชื่อผู้ซื้อซอง

(ตาม KPI ปปช.)
9.บริษัท ไทยดิจิตอล ซี
เคียวริตี ซิสเต็มส์ จากัด
10.สิณิฏาการโยธา
1.บริษัท สิทธิพรแอสโซซิ
เอส จากัด
2.บริษัท เพทโทร-อินสต
รูเมนท์ จากัด
3.บริษัท ไคเนติคส์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด
4.บริษัทจิรนที แอสโซซิ
เอสท์จากัด
5.บริษัท เอ็นไวรอน
เมนทอล โซลูชั่น อินทิ
เกรเตอร์ จากัด
6.บริษัท เอ็ม เค แอล
อินเตอร์เทรด จากัด
7.ห้างหุ้นส่วนจากัด
นิมมานรตี 2552
8.บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทย
แลนด์) จากัด
9.บริษัท ไทยดิจิตอล ซี
เคียวริตี ซิสเต็มส์ จากัด
10.สิณิฏาการโยธา
หน้า 5

แบบ สขร1
ลาดั
บ

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

11 จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน
นางวิสุทธิรัตน์ ธรรมาภิมุข (ตภ.)

85,995

12,285

เฉพาะเจาะจง นางดวงใจ ภาคภูมิ 12,285
บาท

นางดวงใจ ภาคภูมิ 12,285
บาท

ตรงตามขอบเขต ที่ คพ.
กาหนด

12 จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน
นางดวงใจ ภาคภูมิ (ฝกค.)

105,000

15,000

เฉพาะเจาะจง นางดวงใจ ภาคภูมิ 15,000
บาท

นางดวงใจ ภาคภูมิ 15,000
บาท

ตรงตามขอบเขต ที่ คพ.
กาหนด

13 จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน
นายวัลลภ สมภิทักษ์ (สจอ.)

84,878.18

12,285

เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ สมภิทักษ์ 12,285
บาท

นายวัลลภ สมภิทักษ์
12,285 บาท

ตรงตามขอบเขต ที่ คพ.
กาหนด

14 ซือวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท
สารเคมี (ฝคป.)

425,500

423,901.90

เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส
จากัด 313,007.10 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.ซี.
สถาพร กรุ๊ป 89,794.40
บาท
3.บริษัท ไตรโซลูชั่น จากัด
21,100.40 บาท

1.บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์
เพรส จากัด 313,007.10
บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.ซี.
สถาพร กรุ๊ป 89,794.40
บาท
3.บริษัท ไตรโซลูชั่น จากัด
21,100.40 บาท

ตรงตามขอบเขต ที่ คพ.
กาหนด

15 ซือวัสดุสานักงาน ยานพาหนะ
วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ
(จานวน 21 เรื่อง)
16 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ ครุภัณฑ์
ต่างๆ (จานวน 37 เรื่อง)

782,697.14

782,697.14

วิธี
เฉพาะเจาะจง

1,215,190.09

1,215,190.09

วิธี
เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้ซื้อซอง

(ตาม KPI ปปช.)

สัญญาเลขที่ 188/2561
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2561
สัญญาเลขที่ 189/2561
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2561
สัญญาเลขที่ 190/2561
ลงวัน ที่ 28 กุมภาพันธ์
2561
สัญญาเลขที่ 191/2561
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2561
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