สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

1

จัดซือ้ วัสดุจัดดอกไม้ตกแต่งพระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย

40,000.00

40,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
วิธีซอื้ หรือจ้าง
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิค โซลูชนั่
บริษทั ออฟฟิค โซลูชนั่
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
จากัด เสนอราคา 40,000 จากัด ตกลงราคา 40,000 วงเงินงบประมาณ 11-19-62
บาท
บาท
18 กุมภาพันธ์ 2562
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายทะเบียน สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายโยธา สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลาดับที่
1

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
วัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

15,536.40

15,536.40

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิค แคร์ คอร์ บริษทั ออฟฟิค แคร์ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด เสนอราคา ปอเรชัน่ จากัด ตกลงราคา
15,536.40 บาท
15,536.40 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-5-62
11 กุมภาพันธ์ 2562

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายสิง่ แวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

1

รายงานขอซือ้ ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์
จานวน 21 รายการ ตามโครงการลด
การติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่สเู่ ป้าหมาย
ที่เป็นศูนย์ระดับพื้นที่เขต

30,000.00

30,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์เทรด
ร้านอินเตอร์เทรด
เสนอราคา 30,000 บาท ตกลงราคา 30,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-3-62
12 กุมภาพันธ์ 2562
เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายรายได้ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลาดับที่
1

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
จัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ
4 80 แกรม

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

10,165.00

10,165.00

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน
กระดาษบางปะอิน
เสนอราคา 10,165 บาท ตกลงราคา 10,165 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-3-62
13 กุมภาพันธ์ 2562
เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 11-11-62
11 กุมภาพันธ์ 2562
เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

1

วัสดุสานักงาน จานวน 15 รายการ

39,952.00

39,952.00

เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์มารวย
ร้านทรัพย์มารวย
เสนอราคา 39,952 บาท ตกลงราคา 39,952 บาท

2

เครื่องเลือ่ ยโซ่ยนต์ แบบไกด์บาร์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 3 เครื่อง

88,500.00

88,500.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด ออฟฟิศ ห้างหุน้ ส่วนจากัด ออฟฟิศดี ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
ดีแมน เสนอราคา
แมน ตกลงราคา 88,500 วงเงินงบประมาณ 11-12-62
88,500 บาท
บาท
11 กุมภาพันธ์ 2562

3

วัสดุในการรักษาความสะอาด จานวน
12 รายการ

507,819.50

507,819.50 ประกวดราคา ร้าน พี ดับบลิว เอ็น บิ
ทางอิเล็คทรอนิก สิเนส เสนอราคา
507,819.50 บาท

ร้าน พี ดับบลิว เอ็น บิสิเนส ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
ตกลงราคา 507,819.50 วงเงินงบประมาณ 11-13-62
บาท
20 กุมภาพันธ์ 2562

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายการศึกษา สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายการคลัง สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลาดับที่
1

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
กล่องบรรจุเอกสาร ขนาด
12x16x12 นิว้

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

12,198.00

12,198.00

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง บริษทั เลิศประดิษฐ์
บริษทั เลิศประดิษฐ์
อุตสาหกรรม จากัด เสนอ อุตสาหกรรม จากัด ตกลง
ราคา 12,198 บาท
ราคา 12,198 บาท

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

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายเทศกิจ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลาดับที่
1

-

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร
ประจาเดือนมีนาคม 2562 สาหรับ
บ้านหนังสือวัดท่าพระ
-

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

1,100.00

1,100.00

-

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
วิธีซอื้ หรือจ้าง
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีรัตน์ โตสุวรรณ- นางสาวนรีรัตน์ โตสุวรรณ- ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วัฒนา เสนอราคา 1,100 วัฒนา ตกลงราคา 1,100 วงเงินงบประมาณ 11-15-61
บาท
บาท
11 กุมภาพันธ์ 2562
-

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

-

-

-

-

