สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562
ฝ่ำยปกครอง สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 30 เมษำยน 2562

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ซือ้ วัสดุ จำนวน 41 รำยกำร

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

97,329.00

97,329.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
เฉพำะเจำะจง บริษทั ออฟฟิศ โซลูชนั่
บริษทั ออฟฟิศ โซลูชนั่
รำคำไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
จำกัด เสนอรำคำ 97,329 จำกัด ตกลงรำคำ 97,329 วงเงินงบประมำณ 11-23-62
บำท
บำท
11 เมษำยน 2562
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562
ฝ่ำยทะเบียน สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 30 เมษำยน 2562

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 จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562
ฝ่ำยโยธำ สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 30 เมษำยน 2562

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ลูกดรัมสร้ำงภำพ ยีห่ อ้ Brother
รุ่น HL5450DN (DR3355)
จำนวน 2 ลูก

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

13,000.00

13,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง บริษทั ออฟฟิศ แคร์
บริษทั ออฟฟิศ แคร์
รำคำไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด ตก วงเงินงบประมำณ 11-7-62
เสนอรำคำ 13,000 บำท ลงรำคำ 13,000 บำท
1 เมษำยน 2562

สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562
ฝ่ำยสิง่ แวดล้อมและสุขำภิบำล สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 30 เมษำยน 2562

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 จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562
ฝ่ำยรำยได้ สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 30 เมษำยน 2562

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 จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562
ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 30 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

ต้นไม้และอุปกรณ์ จำนวน 7 รำยกำร

-

-

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง รำคำกลำง
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
205,000.00
205,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด พอ มิท ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด พอ มิท รำคำไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
ทิด เสนอรำคำ 205,000 ทิด ตกลงรำคำ 205,000 วงเงินงบประมำณ 11-5-61
บำท
บำท
29 เมษำยน 2562
-

-

-

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

-

-

-

-

สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562
ฝ่ำยกำรศึกษำ สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 30 เมษำยน 2562

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 จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562
ฝ่ำยกำรคลัง สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 30 เมษำยน 2562

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 จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562
ฝ่ำยเทศกิจ สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 30 เมษำยน 2562

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 จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562
ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
วันที่ 30 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้ำน เอส.เอ็ม. ตกลงรำคำ
15,850 บำท

1

วัสดุกจิ กรรมวันผูส้ ูงอำยุ ตำม
โครงกำรจัดงำนวันสำคัญอนุรักษ์สืบ
สำนวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน
17 รำยกำร

15,850.00

15,850.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส.เอ็ม. เสนอรำคำ
15,850 บำท

2

หนังสือพิมพ์รำยวัน นิตยสำร
ประจำเดือนพฤษภำคม 2562
สำหรับบ้ำนหนังสือวัดท่ำพระ

1,010.00

1,010.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวนรีรัตน์ โตสุวรรณ นำงสำวนรีรัตน์ โตสุวรรณ
วัฒนำ เสนอรำคำ 1,010 วัฒนำ ตกลงรำคำ 1,010
บำท
บำท

จัดซือ้ ถังดับเพลิง (ชนิดถังเขียว)
จำนวน 142 ถัง

1,010.00

1,010.00

เฉพำะเจำะจง บริษทั วี พี ไฟร์ อีควิป
เม้นท์ เสนอรำคำ
497,000 บำท

3

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง
รำคำไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมำณ 11-17-62
4 เมษำยน 2562
เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

รำคำไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมำณ 11-18-62
22 เมษำยน 2562

บริษทั วี พี ไฟร์ อีควิปเม้นท์ รำคำไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
เสนอรำคำ 497,000 บำท วงเงินงบประมำณ 11-19-62
2 เมษำยน 2562

