สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตคลองเตย
เดือน พฤศจิกายน 2559
ลาดับที่

1

2

3

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จ้างเหมาทาความสะอาด
เครื่องนอนของเวรรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ
เดือน พฤศจิกายน 2559

400.00

จ้างเหมาทาตรายาง
จานวน 14 รายการ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

นายชัยฤทธิ์ สุวรรณกิจพงศ์

นายชัยฤทธิ์ สุวรรณกิจพงศ์
400.00

2,960.00

ตกลงราคา

ร้านหลวิชัยตรายาง

หจก. วิทย์วทัย เอ ซี

- ราคาที่เสนอไม่เกิน
400.00 ราคาที่ได้รับความ
เห็นชอบ

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
หนังสืออนุมัติแทน
ใบสั่งจ้าง
เลขที่ กท 7201/1898
ลว. 10 พ.ย.2559

ร้านหลวิชัยตรายาง

- ราคาที่เสนอไม่เกิน
2,960.00 ราคาที่ได้รับความ
เห็นชอบ

หนังสืออนุมัติแทน
ใบสั่งจ้าง
เลขที่ กท 7201/1928
ลว. 11 พ.ย.2559

หจก. วิทย์วทัย เอ ซี

- ราคาที่เสนอไม่เกิน
57,138.00 ราคาที่ได้รับความ
เห็นชอบ

เลขที่ใบสั่งจ้าง 3/60
ลว. 11 พ.ย.2559

2,960.00

ตกลงราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 4 เครื่อง

57,138.00

4

จ้างซ่อมประตูและห้องน้า
จานวน 4 รายการ

26,964.00

ตกลงราคา

บริษัท ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น
บริษัท ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น
- ราคาที่เสนอไม่เกิน
เซอร์วิส จากัด
เซอร์วิส จากัด
ราคาที่ได้รับความ
26,964.00
26,964.00 เห็นชอบ

เลขที่ใบสั่งจ้าง 1/60
ลว. 15 พ.ย.2559

5

จัดซื้อโต๊ะหมู่บชู า

8,500.00

ตกลงราคา

หจก. จีดับเบิล้ ยู (1996)

- ราคาที่เสนอไม่เกิน
8,500.00 ราคาที่ได้รับความ
เห็นชอบ
- มีคุณสมบัติถูกต้อง

เลขที่ใบสั่งซื้อ 1/60
ลว. 15 พ.ย.2559

- ราคาที่เสนอไม่เกิน
90,000.00 ราคาที่ได้รับความ
เห็นชอบ

เลขที่ใบสั่งซื้อ 3/60
ลว. 15 พ.ย.2559

57,138.00

หจก. จีดับเบิล้ ยู (1996)
8,500.00

6

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
จานวน 2 รายการ

90,000.00

ตกลงราคา

ร้าน เรา พาณิชย์

ร้าน เรา พาณิชย์
90,000.00

แผ่นที่ 2
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตคลองเตย
เดือนพฤศจิกายน 2559
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

7

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
จานวน 6 รายการ

32,019.75

ตกลงราคา

บริษัท ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น
บริษัท ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น
- ราคาที่เสนอไม่เกิน
เซอร์วิส จากัด
เซอร์วิส จากัด
ราคาที่ได้รับความ
32,019.75
32,019.75 เห็นชอบ

เลขที่ใบสั่งซื้อ 4/60
ลว. 17 พ.ย.2559

8

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสานักงาน และวัสดุ
งานบ้าน จานวน 8 รายการ

59,360.00

ตกลงราคา

ร้าน เรา พาณิชย์

- ราคาที่เสนอไม่เกิน
59,360.00 ราคาที่ได้รับความ
เห็นชอบ

เลขที่ใบสั่งซื้อ 6/60
ลว. 23 พ.ย.2559

จ้างเหมาทาความสะอาด
อาคารสานักงานเขตคลองเตย
จานวน 7 เช้น

943,020.00

1. บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จากัด
1. บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จากัด
- เสนอราคาต่าสุด
943,680.00
943,020.00 - มีคุณสมบัตืถูกต้อง
2. หจก.กุมานนท์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส
959,904.00
3. บริษัท พงศกานต์ กรุ๊ป จากัด
984,000.00
4. บริษัท แก้สหอม จากัด
984,864.00

เลขที่สัญญา
1/2560
ลว. 24 พ.ย.2559

9

ร้าน เรา พาณิชย์
59,360.00

1,152,000.00 สอบราคา

5. บิษัท ดับเบิล้ ยู.เนวี่ ซีค่ อริตี้ การ์ด จากัด

1,080,000.00

แผ่นที่ 3
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตคลองเตย
เดือนพฤศจิกายน 2559
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

10 จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ
รักษาความปลอดภัยใน
บริเวณสานักงานเขต
คลองเตย

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

1,391,040.00

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

1,768,000.00 สอบราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย
บริษัท รักษาความปลอดภัย
- เสนอราคาต่าสุด
สยาม - บางกอก อินเตอร์เซอร์วิส จากัด สยาม - บางกอก อินเตอร์เซอร์วิส
- มีคุณสมบัตืถูกต้อง
1,391,040.00 จากัด
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร
1,391,040.00
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
1,560,000.00
3. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่สัญญา
2/2560
ลว. 24 พ.ย.2559

วาย.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส จากัด

1,725,696.00
4. บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
1,746,240.00
5. บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร

การ์ด จากัด
1,766,784.00
11 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจติ อล

9,000.00

ตกลงราคา

ร้าย พิริยะเทรดดิ้ง

ร้าย พิริยะเทรดดิ้ง
9,000.00

- เสนอราคาต่าสุด
9,000.00 - มีคุณสมบัตืถูกต้อง

เลขที่ใบสั่งซื้อ 5/60
ลว. 25 พ.ย.2559

