สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-20-62
14 มีนาคม 2562
เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

1

พลาสติกใสคลุมกันฝนป้ายปิดประกาศ
สาหรับหน่วยเลือกตัง้ ที่เป็นเต้นท์

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด กิตติคณ
ุ ห้างหุน้ ส่วนจากัด กิตติคณ
ุ
เสนอราคา 9,000 บาท ตกลงราคา 9,000 บาท

2

ซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสีดา
ยีห่ อ้ ริโก้ รุ่น MPC2030
จานวน 4 หลอด

14,980.00

14,980.00

เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
จากัด เสนอราคา 14,980 จากัด ตกลงราคา 14,980 วงเงินงบประมาณ 11-21-62
บาท
บาท
13 มีนาคม 2563

3

ค่าหนังสือวารสารฯ (หนังสือพิมพ์
รายวัน)

3,690.00

3,690.00

เฉพาะเจาะจง นายสาการ์ ซิงห์ เสนอ นายสาการ์ ซิงห์
ราคา 3,690 บาท
เสนอราคา 3,690 บาท

ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-22-62
22 มีนาคม 2564

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ฝ่ายทะเบียน สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มีนาคม 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 จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ฝ่ายโยธา สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลาดับที่
1

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
วัสดุอปุ กรณ์ทาความสะอาด
ท่อระบายน้า จานวน 17 รายการ

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง
108,000.00

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

108,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาภัณฑ์ เสนอราคา ร้านมุกดาภัณฑ์ ตกลงราคา ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
108,000 บาท
108,000 บาท
วงเงินงบประมาณ 11-6-62
21 มีนาคม 2562

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ฝ่ายสิง่ แวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

1

หมึกใช้สาหรับเครื่องพิมพ์ ยีห่ อ้
BROTHER รุ่น DCP-J315W

12,048.20

12,048.20

เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศ แคร์ คอร์ บริษทั ออฟฟิศ แคร์ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด เสนอราคา ปอเรชัน่ จากัด ตกลงราคา
12,048.20 บาท
12,048.20 บาท

2

รายงานขอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร
จานวน 2 รายการ

11,566.70

11,566.70

เฉพาะเจาะจง บริษทั โรงงาน
อุตสาหกรรมกระดาษบาง
ประอิน จากัด เสนอราคา
11,566.70 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-4-62
15 มีนาคม 2562
เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
กระดาษบางประอิน จากัด วงเงินงบประมาณ 11-5-62
ตกลงราคา 11,566.70
21 มีนาคม 2562
บาท

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ฝ่ายรายได้ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มีนาคม 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 จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

1

จัดซือ้ ต้นไม้และวัสดุ จานวน 23
รายการ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการ
บารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

538,515.00

-

-

-

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

538,515.00 ประกวดราคา วาย.ดี.สโตร์ เสนอราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 538,515 บาท

-

-

-

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
วาย.ดี.สโตร์ ตกลงราคา
538,515 บาท

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-14-62
20 มีนาคม 2562
เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

-

-

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ฝ่ายการศึกษา สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลาดับที่
1

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
วัสดุอปุ กรณ์ โครงการฝึกอบรมนายหมู่
ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และ
หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

18,000.00

18,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด พิทยพร ห้างหุน้ ส่วนจากัด พิทยพร
เสนอราคา 18,000 บาท ตกลงราคา 18,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-4-62
8 มีนาคม 2562
เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ฝ่ายการคลัง สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

1

วัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ และ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ
รวม 13 รายการ

68,455.00

68,455.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
วิธีซอื้ หรือจ้าง
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศ โซลูชนั่
บริษทั ออฟฟิศ โซลูชนั่
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
จากัด เสนอราคา 68,455 จากัด ตกลงราคา 68,455 วงเงินงบประมาณ 11-7-62
บาท
บาท
18 มีนาคม 2562
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ฝ่ายเทศกิจ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มีนาคม 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 จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลาดับที่
1

-

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร
ประจาเดือนเมษายน 2562 สาหรับ
บ้านหนังสือวัดท่าพระ
-

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

920.00

920.00

-

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
วิธีซอื้ หรือจ้าง
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีรัตน์ โตสุวรรณ นางสาวนรีรัตน์ โตสุวรรณ ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วัฒนา เสนอราคา 920
วัฒนา ตกลงราคา 920 บาท วงเงินงบประมาณ 11-16-62
บาท
18 มีนาคม 2562
-

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

-

-

-

-

