สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
บริษทั รีมส์ แอนด์ โรลส์
จากัด ตกลงราคา 9,523
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-25-62
16 พฤษภาคม 2562
เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

1

จัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ
4จานวน 100 รีม

9,523.00

9,523.00

เฉพาะเจาะจง บริษทั รีมส์ แอนด์ โรลส์
จากัด เสนอราคา 9,523
บาท

2

จัดซือ้ หมึกพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ ยีห่ อ้ ริโก้ จานวน 5 ตลับ

15,006.00

15,006.00

เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
จากัด เสนอราคา 15,006 จากัด ตกลงราคา 15,006 วงเงินงบประมาณ 11-26-62
บาท
บาท
16 พฤษภาคม 2562

3

ค่าหนังสือวารสารฯ (หนังสือพิมพ์
รายวัน)

3,510.00

3,510.00

เฉพาะเจาะจง นายสาการ์ ซิงห์ เสนอราคา นายสาการ์ ซิงห์ ตกลงราคา ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
3,510 บาท
3,510 บาท
วงเงินงบประมาณ 11-27-62
15 พฤษภาคม 2562

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
ฝ่ายทะเบียน สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 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 จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
ฝ่ายโยธา สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 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 จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
ฝ่ายสิง่ แวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 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 จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
ฝ่ายรายได้ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 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 จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 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 จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
ฝ่ายการศึกษา สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด พิทยพร
ตกลงราคา 5,000 บาท

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

1

วัสดุในการดาเนินการโครงการ
พัฒนาการดาเนินงานศูนย์วิชาการเขต

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด พิทยพร
เสนอราคา 5,000 บาท

2

อาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 1/2562 จานวน 131
วัน สาหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตบางกอกใหญ่ รวม 6
โรงเรียน

1,371,698.38

1,371,698.38 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก

จากัด เสนอราคา
1,371,698.38 บาท

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
จากัด ตกลงราคา
1,371,698.38 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-5-62
7 พฤษภาคม 2562
เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-6-62
15 พฤษภาคม 2562

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
ฝ่ายการคลัง สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลาดับที่
1

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
กระดาษถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

29,853.00

29,853.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
วิธีซอื้ หรือจ้าง
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
กระดาษบางปะอิน จากัด กระดาษบางปะอิน จากัด วงเงินงบประมาณ 11-8-62
เสนอราคา 29,853 บาท ตกลงราคา 29,853 บาท
30 พฤษภาคม 2562
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
ฝ่ายเทศกิจ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 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 จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
ร้าน เอส.เอ็ม. ตกลงราคา
15,850 บาท

1

วัสดุกจิ กรรมวันผูส้ ูงอายุ ตาม
โครงการจัดงานวันสาคัญอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีไทย จานวน
17 รายการ

15,850.00

15,850.00

เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.เอ็ม. เสนอราคา
15,850 บาท

2

หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร
ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
สาหรับบ้านหนังสือวัดท่าพระ

1,010.00

1,010.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีรัตน์ โตสุวรรณ นางสาวนรีรัตน์ โตสุวรรณ
วัฒนา เสนอราคา 1,010 วัฒนา ตกลงราคา 1,010
บาท
บาท

จัดซือ้ ถังดับเพลิง (ชนิดถังเขียว)
จานวน 142 ถัง

1,010.00

1,010.00

เฉพาะเจาะจง บริษทั วี พี ไฟร์ อีควิป
เม้นท์ เสนอราคา
497,000 บาท

3

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-17-62
4 เมษายน 2562
เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-18-62
22 เมษายน 2562

บริษทั วี พี ไฟร์ อีควิปเม้นท์ ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
เสนอราคา 497,000 บาท วงเงินงบประมาณ 11-19-62
2 เมษายน 2562

