สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มกราคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

-

-

-

-

-

-

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

-

-

-

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
ฝ่ายทะเบียน สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มกราคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

-

-

-

-

-

-

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

-

-

-

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
ฝ่ายโยธา สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มกราคม 2562

ลาดับที่
1

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
วัสดุกอ่ สร้าง จานวน 16 รายการ

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง
200,000.00

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

200,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาตินครพาณิชย์
ร้านชาตินครพาณิชย์
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
เสนอราคา 200,000 บาท ตกลงราคา 200,000บาท วงเงินงบประมาณ 11-4-62
23 มกราคม 2562

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
ฝ่ายสิง่ แวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มกราคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

-

-

-

-

-

-

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

-

-

-

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
ฝ่ายรายได้ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มกราคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

1

จัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4
80 แกรม จานวน 100 รีม

10,165.00

10,165.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
วิธีซอื้ หรือจ้าง
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
กระดาษบางปะอิน
กระดาษบางปะอิน
วงเงินงบประมาณ 11-1-62
เสนอราคา 10,165 บาท ตกลงราคา 10,165 บาท
17 มกราคม 2562
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มกราคม 2562

ลาดับที่
1

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
วัสดุอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์
จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

26,400.00

26,400.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
วิธีซอื้ หรือจ้าง
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เอ็ม
ร้านเอส.เอ็ม
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
เสนอราคา 26,400 บาท ตกลงราคา 26,400 บาท วงเงินงบประมาณ 11-10-62
14 มกราคม 2562
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
ฝ่ายการศึกษา สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มกราคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

-

-

-

-

-

-

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

-

-

-

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
ฝ่ายการคลัง สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มกราคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

-

-

-

-

-

-

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

-

-

-

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
ฝ่ายเทศกิจ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มกราคม 2562
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

1

รายงานขอซือ้ หมึกสาหรับเครื่องถ่าย
เอกสารสีดา ยีห่ อ้ ริโก้ รุ่น MPC 2003

4,215.80

4,215.80

เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด
เสนอราคา 4,215.80
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย)
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
จากัด
วงเงินงบประมาณ 11-1-62
ตกลงราคา 4,215.80 บาท
29 มกราคม 2562
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มกราคม 2562

ลาดับที่
1

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
วัสดุอปุ กรณ์เพื่อจัดโครงการอบรม
วิชาชีพเสริมรายได้ จานวน 35
รายการ

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

45,800.00

45,800.00

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง ร้านเวรี่กดู๊
ร้านเวรี่กดู๊
เสนอราคา 45,800 บาท ตกลงราคา 45,800 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-13-62
16 มกราคม 2562
เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

