
สขร.1

ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ (รำคำกลำง) หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

1 จำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ หมำยเลขครุภัณฑ์ 9,095.00             ตกลงรำคำ บจก.สยำมซิต้ีไอซ์/9,095 บจก.สยำมซิต้ีไอซ์/9,095 ตกลงรำคำ บส.43/58

4120-002-0242กค#1 วนัที่ 2 กรกฎำคม 2558

2 ซ้ือชดุถงัปั่นแสตนเลส จ ำนวน 3 ชดุ 11,550.00            ตกลงรำคำ เอแอนด์พี ซัพพลำย/11,550 เอแอนด์พี ซัพพลำย/11,550 ตกลงรำคำ บส.44/58

พร้อมอปุกรณ์  จ ำนวน 6 ชดุ วนัที่ 3 กรกฎำคม 2558

3 จำ้งปรับปรุงโปรแกรมบัญชต้ีนทุนของกรมพัฒนำที่ดิน 20,000.00            ตกลงรำคำ นำยวรัิตน์  หฤทัยธนำสันต์ิ/20,000 นำยวรัิตน์  หฤทัยธนำสันต์ิ/20,000 ตกลงรำคำ บส.45/58

จ ำนวน 1 โปรแกรม วนัที่ 7 กรกฎำคม 2558

4 จำ้งปรับปรุงโปรแกรมกระดำษท ำกำร จ ำนวน 20,000.00            ตกลงรำคำ นำยวรัิตน์  หฤทัยธนำสันต์ิ/20,000 นำยวรัิตน์  หฤทัยธนำสันต์ิ/20,000 ตกลงรำคำ บส.46/58

1 โปรแกรม วนัที่ 7 กรกฎำคม 2558

5 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนต่ ำกวำ่เกณฑ์ เกำ้อี้ท ำงำน 42,900.00            ตกลงรำคำ บจก.แมส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์/42,900 บจก.แมส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์/42,900 ตกลงรำคำ บส.47/58

จ ำนวน 12 รำยกำร วนัที่ 7 กรกฎำคม 2558

6 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ ำกวำ่เกณฑ์ 16,692.00            ตกลงรำคำ จลุเทพ ออฟฟิศ ออโตเมชั่น 2007/16,692 จลุเทพ ออฟฟิศ ออโตเมชั่น 2007/16,692 ตกลงรำคำ บส.48/58

เคร่ืองพิมพ์มลัติฟังกช์ั่น จ ำนวน 4 เคร่ือง วนัที่ 9 กรกฎำคม 2558

7 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนต่ ำกวำ่เกณฑ์ 49,382.50            ตกลงรำคำ บจก.แมส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์/49,382.50 บจก.แมส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์/49,382.50 ตกลงรำคำ บส.49/58

เกำ้อี้ท ำงำน จ ำนวน 10 ตัว วนัที่ 13 กรกฎำคม 2558

ตู้เอกสำรเต้ีย จ ำนวน 1 ตัว

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าเดอืนกรกฎาคม 2558

กรมพัฒนาที่ดนิ

กลุม่พัสด ุกองคลงั
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8 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมกึพิมพ์เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 38,520.00            ตกลงรำคำ บจก.ริโก ้(ประเทศไทย)/38,520 บจก.ริโก ้(ประเทศไทย)/38,520 ตกลงรำคำ บส.50/58

วนัที่ 19 กรกฎำคม 2558

9 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนต่ ำกวำ่เกณฑ์ 43,303.00            ตกลงรำคำ บจก.แมส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์/43,303 บจก.แมส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์/43,303 ตกลงรำคำ บส.51/58

เกำ้อี้ท ำงำน จ ำนวน 4 ตัว วนัที่ 15 กรกฎำคม 2558

ตู้เอกสำร จ ำนวน 13 ตัว

10 จำ้งปรับปรุงพื้นที่ภำยในอำคำรส ำนักงำนกลุ่ม 98,825.20            ตกลงรำคำ บจก.ทองใบ แอนด์ คอนสตรัคชั่น/98,825.20 บจก.ทองใบ แอนด์ คอนสตรัคชั่น/98,825.20 ตกลงรำคำ บส.52/58

บริหำรสินทรัพย์ วนัที่ 15 กรกฎำคม 2558

11 ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง จ ำนวน 10 รำยกำร 64,760.00            ตกลงรำคำ เอแอนด์พี ซัพพลำย/64,760 เอแอนด์พี ซัพพลำย/64,760 ตกลงรำคำ บส.53/58

วนัที่ 17 กรกฎำคม 2558

12 จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ 20,009.00            ตกลงรำคำ บจก.สยำมซิต้ีไอซ์/20,009 บจก.สยำมซิต้ีไอซ์/20,009 ตกลงรำคำ บส.54/58

ครุภัณฑ์ 4120-004-0252 กค#1 วนัที่ 17 กรกฎำคม 2558

ครุภัณฑ์ 4120-004-0253 กค#2

13 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมกึพิมพ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 68,180.40            ตกลงรำคำ บจก.ฟูจ ิซีร็อกซ์(ประเทศไทย)/68,180.40 บจก.ฟูจ ิซีร็อกซ์(ประเทศไทย)/68,180.40 ตกลงรำคำ บส.55/58

วนัที่ 20 กรกฎำคม 2558

กลุม่พัสด ุกองคลงั
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14 จำ้งซ่อมแซมห้องสุขำหญิง 97,370.00            ตกลงรำคำ บจก.ทองใบ แอนด์ คอนสตรัคชั่น/97,370 บจก.ทองใบ แอนด์ คอนสตรัคชั่น/97,370 ตกลงรำคำ บส.56/58

วนัที่ 20 กรกฎำคม 2558

15 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมกึพิมพ)์ จ ำนวน 8 รำยกำร 52,226.70            ตกลงรำคำ จลุเทพ ออฟฟิศ ออโตเมชั่น 2007/52,226.70 จลุเทพ ออฟฟิศ ออโตเมชั่น 2007/52,226.70 ตกลงรำคำ บส.57/58

วนัที่ 29 กรกฎำคม 2558

กลุม่พัสด ุกองคลงั


