
สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ (รำคำกลำง) หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ 4,030,000.00       bidding บจก.สหธุรกิจ/3,552,400 บจก.สหธุรกิจ/3,552,400 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ส.13/60

2560 บจก.ไมโคร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น/3,883,500 ตำมข้อก ำหนดของกรมฯ วันที่ 13 ธันวำคม 2559

1.คอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผลแบบที่ 1 และเสนอรำคำต่ ำสุด

พร้อมระบบปฏิบัติกำร จ ำนวน 50 เคร่ือง

2.คอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบที่ 2

พร้อมระบบปฏิบัติกำร จ ำนวน 50 เคร่ือง

3.ชุดโปรแกรม Windows 10 จ ำนวน 100 ชุด

4.ชุดโปรแกรมส ำนักงำนพร้อมแผ่น 

จ ำนวน 100ชุด

2 จ้ำงขยำยเชื้อสำรเร่งซุปเปอร์ 7,284,500.00       bidding บจก.ซีโก้ ไฮ-ไบโอเทค/7,197,525 บจก.ซีโก้ ไฮ-ไบโอเทค/7,197,525 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ส.14/60

*พด.1 จ ำนวน 120,000 ซอง บจก.ไมโครไบโอเทค/7,213,840 ตำมข้อก ำหนดของกรมฯ วันที่ 13 ธันวำคม 2559

*พด.2 จ ำนวน 130,000 ซอง และเสนอรำคำต่ ำสุด

*พด.3 จ ำนวน 100,000 ซอง

*พด.6 จ ำนวน 100,000 ซอง

*พด.7 จ ำนวน   56,500 ซอง

3 ซ้ือขำยปูนเพื่อกำรเกษตร (ปูนมำร์ล) 48,000,000.00     bidding หจก.บี.เอส.อินเตอร์ซัพพลำย/47,880,000 หจก.บี.เอส.อินเตอร์ซัพพลำย/47,880,000 เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว ส.15/60

ประจ ำปี 2560 จ ำนวน 40,000 ตัน และเสนอรำคำต่ ำกว่ำ วันที่ 13 ธันวำคม 2559

งบประมำณที่ก ำหนดไว้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือนธันวำคม 2559

กรมพัฒนำที่ดิน
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4 ซ้ือขำยครุภัณฑ์เคร่ืองวิเครำะห์ C,H,N,S และ 5,800,000.00       bidding บจก.ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส(ประเทศไทย)/ บจก.ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส(ประเทศไทย)/ เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ส.16/60

O จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,795,000 5,795,000 ตำมข้อก ำหนดของกรมฯ วันที่ 15 ธันวำคม 2559

บจก.ซี.อี. อินสทรูเมนท์(ประเทศไทย) และเสนอรำคำต่ ำสุด

5,798,000

5 ซ่อมเปล่ียนหลังคำห้องท ำงำน 238,107.10         ตกลงรำคำ บจก.ทองใบ แอนด์ คอนสตรัคชั่น/238,107.10 บจก.ทองใบ แอนด์ คอนสตรัคชั่น/238,107.10 ตกลงรำคำ บส.7/60

อำคำรบริหำรสินทรัพย์ วันที่ 15 ธันวำคม 2559

กลุ่มบริหำรสินทรัพย์ กองคลัง

6 ซ้ือขำยครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ 1,900,000.00       สอบรำคำ บจก.บีอีมำรูบิชิ(ประเทศไทย)/1,900,000 บจก.บีอีมำรูบิชิ(ประเทศไทย)/1,900,000 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ส.17/60

*ถังปฏิกรชีวภำพส ำหรับเล้ียงจุลินทรีย์ บจก.สยำมจิมมำร์แมน/2,140,000 ตำมข้อก ำหนดของกรมฯ วันที่ 19 ธันวำคม 2559

 จ ำนวน 1 เคร่ือง และเสนอรำคำต่ ำสุด

7 จ้ำงเปล่ียนหลังคำโรงจอดรถงำนยำนพำหนะ 152,785.30         ตกลงรำคำ บจก.ทองใบ แอนด์ คอนสตรัคชั่น/152,785.30 บจก.ทองใบ แอนด์ คอนสตรัคชั่น/152,785.30 ตกลงรำคำ บส.8/60

วันที่ 19 ธันวำคม 2559

8 จ้ำงพัฒนำระบบเพิ่มประสิทธิภำพกำรเข้ำถึง 7,000,000.00       bidding บจก.ดำต้ำ มำยนิ่ง/6,930,000 บจก.ดำต้ำ มำยนิ่ง/6,930,000 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ส.18/60

ข้อมูลเชิงพื้นที่ส ำหรับพืชเศรษฐกิจ บจก.บ ีแอนด์ แอล แมเนจเม้นท ์ ตำมข้อก ำหนดของกรมฯ วันที่ 28 ธันวำคม 2559

แอนด์ เทคโนโลยี/6,975,000 และเสนอรำคำต่ ำสุด

กลุม่พัสด ุกองคลงั



สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ (รำคำกลำง) หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือนธันวำคม 2559

กรมพัฒนำที่ดิน

9 ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 70,908.90           ตกลงรำคำ จุลเทพ ออฟฟิศ ออโตเมชั่น 2007/70,908.90 จุลเทพ ออฟฟิศ ออโตเมชั่น 2007/70,908.90 ตกลงรำคำ บส.9/60

วันที่ 28 ธันวำคม 2559

10 จ้ำงบริกำรกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมพำหนะ 10,836.96           ตกลงรำคำ บจก.โตโยต้ำบัสส์/10,836.96 บจก.โตโยต้ำบัสส์/10,836.96 ตกลงรำคำ บส.10/60

รถยน์ ฮฉ-8222 วันที่ 29 ธันวำคม 2559

กลุม่พัสด ุกองคลงั


