สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
ฝ่ำยปกครอง สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย)
จำกัด รำคำที่ตกลง
18,775.- บำท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง
รำคำไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมำณ 11-13-62
14 ธันวำคม 2561
เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

1

จัดซือ้ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ยีห่ อ้ ริโก้ รุ่น SP325DNW
และรุ่น SPC240DN

18,775.00

18,775.00

เฉพำะเจำะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย)
จำกัด รำคำที่เสนอ
18,775.- บำท

2

หมึกเครื่องถ่ำยเอกสำรสีดำ ยีห่ อ้ ชำร์ป
รุ่น AR-M420U จำนวน 2 กล่อง

8,239.00

8,239.00

เฉพำะเจำะจง บริษทั ออฟฟิศ แคร์
บริษทั ออฟฟิศ แคร์
รำคำไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
คอร์ปปอเรชัน่ จำกัด รำคำ คอร์ปปอเรชัน่ จำกัด รำคำ วงเงินงบประมำณ 11-14-62
ที่เสนอ 8,239.- บำท
ที่ตกลง 8,239.- บำท
20 ธันวำคม 2561

3

จัดซือ้ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400
ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุด 110
กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิล้ แค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์
กลำสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน

1,620,000.00

4

จัดซือ้ ไมโครโฟนแบบไร้สำย จำนวน 1
ตัว

6,500.00

1,620,000.00 ประกวดรำคำ บริษทั โยโกตะ มอเตอร์

บริษทั โยโกตะ มอเตอร์
รำคำไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
ทำงอิเล็คทรอนิค (ไทยแลนด์) จำกัด รำคำที่ (ไทยแลนด์) จำกัด รำคำที่ วงเงินงบประมำณ 11-15-62
เสนอ 1,620,000.- บำท ตกลง 1,620,000.- บำท
28 ธันวำคม 2561

6,500.00

เฉพำะเจำะจง บริษทั ออฟฟิศ โซลูชนั่
จำกัด รำคำที่เสนอ
6,500.- บำท

บริษทั ออฟฟิศ โซลูชนั่
จำกัด รำคำที่ตกลง
6,500.- บำท

รำคำไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมำณ 11-16-62
13 ธันวำคม 2561

สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
ฝ่ำยทะเบียน สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

-

-

-

-

-

-

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

-

-

-

สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
ฝ่ำยโยธำ สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

-

-

-

-

-

-

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

-

-

-

สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
ฝ่ำยสิง่ แวดล้อมและสุขำภิบำล สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

-

-

-

-

-

-

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

-

-

-

สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
ฝ่ำยรำยได้ สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

-

-

-

-

-

-

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

-

-

-

สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
เสือ้ คลุมกันฝนและรองเท้ำบูทยำง
จำนวน 2 รำยกำร

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง รำคำกลำง
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
101,000.00
101,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจำตุรงค์ พำณิชย์ รำคำ ร้ำนจำตุรงค์ พำณิชย์ รำคำ รำคำไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
ที่เสนอ 101,000.- บำท ที่ตกลง 101,000.- บำท วงเงินงบประมำณ 11-9-62
24 ธันวำคม 2561
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
ฝ่ำยกำรศึกษำ สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

-

-

-

-

-

-

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

-

-

-

สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
ฝ่ำยกำรคลัง สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

-

-

-

-

-

-

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

-

-

-

สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
ฝ่ำยเทศกิจ สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

-

-

-

-

-

-

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

-

-

-

สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2561
ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

1

วัสดุตำมโครงกำรส่งเสริมกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินเพื่อขจัดปัญหำ
ควำมยำกจนอย่ำงยัง่ ยืน จำนวน 10
รำยกำร

25,200.00

25,200.00

วัสดุ ของขวัญและของที่ระลึก
ตำมโครงกำรจัดกิจกรรมครอบครัว
รักกำรอ่ำน จำนวน 14 รำยกำร

35,000.00

35,000.00

2

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิภำพรรณ รำคำที่เสนอ ร้ำนวิภำพรรณ รำคำที่ตกลง รำคำไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
25,200.- บำท
25,200.- บำท
วงเงินงบประมำณ 11-9-62
6 ธันวำคม 2561
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิภำพรรณ รำคำที่เสนอ ร้ำนวิภำพรรณ รำคำที่ตกลง รำคำไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
35,000.- บำท
35,000.- บำท
วงเงินงบประมำณ 11-9-62
6 ธันวำคม 2561

