สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 3๑ กรกฎาคม 2562

ลาดับที่
1

-

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ค่าหนังสือวารสารฯ ( หนังสือพิมพ์
รายวัน )

-

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

3,780.00

3,780.00

-

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง นายสาการ์ ซิงห์ เสนอราคา นายสาการ์ ซิงห์ ตกลงราคา ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
3,780 บาท
3,780 บาท
วงเงินงบประมาณ 11-32-62
25 กรกฎาคม 2562
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคา ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซอื้ หรือจ้าง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป

-

-

-

-

-

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
ฝ่ายทะเบียน สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 3๑ กรกฎาคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

-

-

-

-

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคา ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซอื้ หรือจ้าง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
-

-

-

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
-

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
ฝ่ายโยธา สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 3๑ กรกฎาคม 2562

ลาดับที่
1

-

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80
แกรม จานวน 300 รีม

-

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

29,211.00

29,211.00

-

-

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคา ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซอื้ หรือจ้าง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง บริษทั ดับ้ เบิล เอ ดิจิตอล ซิน บริษมั ดับ้ เบิล เอ ดิจิตอล ซิน ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
เนอร์จี จากัด เสนอราคา
เนอร์จี จากัด ตกลงราคา
วงเงินงบประมาณ 11-8-62
29,211 บาท
29,211 บาท
23 กรกฎาคม 2562
-

-

-

-

-

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
ฝ่ายสิง่ แวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 3๑ กรกฎาคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

1

รายงานขอซือ้ หมึกใช้สาหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ยีห่ อ้ ริโก้ รุ่น
SP325DNW จานวน 3 กล่อง

11,307.00

11,307.00

-

-

-

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-9-62
8 กรกฎาคม 2562

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคา ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซอื้ หรือจ้าง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ ( ประเทศไทย )
จากัด เสนอราคา 11,307
บาท
-

-

บริษทั ริโก้ ( ประเทศไทย )
จากัด ตกลงราคา 11,307
บาท
-

-

-

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
ฝ่ายรายได้ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 3๑ กรกฎาคม 2562

ลาดับที่
1

-

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
จัดซือ้ วัสดูสานักงาน จานวน 7
รายการ

-

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

15,690.00

15,690.00

-

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิส โซลูชนั่ จากัด บริษทั ออฟฟิส โซลูชนั่ จากัด ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
เสนอราคา 15,690 บาท เสนอราคา 15,690 บาท
วงเงินงบประมาณ 11-4-62
25 กรกฎาคม 2562
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคา ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซอื้ หรือจ้าง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป

-

-

-

-

-

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 3๑ กรกฎาคม 2562

ลาดับที่
1

-

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
กระดาษถ่ายเอกสาร จานวน 1
รายการ

-

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

28,890.00

28,890.00

-

-

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคา ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซอื้ หรือจ้าง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
เฉพาะเจาะจง บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน จากัด
เสนอราคา 28,890 บาท
-

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
กระดาษบางปะอิน จากัด ตก วงเงินงบประมาณ 11-17-62
ลงราคา 28,890 บาท
1 กรกฎาคม 2562
-

-

-

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
ฝ่ายการศึกษา สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 3๑ กรกฎาคม 2562

ลาดับที่
1

-

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ซือ้ เครื่องหมายสัญลักษณ์ของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
จานวน 2,618 อัน
-

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

18,326.00

18,326.00

-

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
ห้างหุน้ ส่วน จากัด กมล
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
อินเตอร์เนชัน่ แนล ตกลงราคา วงเงินงบประมาณ 11-9-62
18,326 บาท
31 กรกฎาคม 2562

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคา ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซอื้ หรือจ้าง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วน จากัด กมล
อินเตอร์เนชัน่ แนล เสนอ
ราคา 18,326 บาท
-

-

-

-

-

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
ฝ่ายการคลัง สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 3๑ กรกฎาคม 2562

ลาดับที่
1

-

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
จัดซือ้ วัสดุสานักงานและวัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 29
รายการ
-

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

70,068.00

70,068.00

-

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศ โซลูชนั่ จากัด บริษทั ออฟฟิศ โซลูชนั่ จากัด ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
เสนอราคา 70,068 บาท ตกลงราคา 70,068 บาท วงเงินงบประมาณ 11-9-62
26 กรกฎาคม 2562
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคา ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซอื้ หรือจ้าง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป

-

-

-

-

-

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
ฝ่ายเทศกิจ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 3๑ กรกฎาคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

-

-

-

-

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคา ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซอื้ หรือจ้าง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
-

-

-

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
-

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ 3๑ กรกฎาคม 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-23-62
9 กรกฎาคม 2562

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคา ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซอื้ หรือจ้าง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป

1

วัสดุสานักงานและวัสดุอปุ กรณ์
คอมพิวเตอร์ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม

47,380.00

47,380.00

เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรซัพพลาย เสนอ
ราคา 47,380 บาท

ร้านสุนทรซัพพลาย ตกลง
ราคา 47,380 บาท

2

วัสดุกจิ กรรมแห่เทียนพรรษาตาม
โครงการจัดงานวันสาคัญอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีไทย จานวน
28 รายการ

27,650.00

27,650.00

เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.เอ็ม เสนอราคา
27,650 บาท

ร้าน เอส.เอ็ม ตกลงราคา
27,650 บาท

ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-24-62
9 กรกฎาคม 2562

3

หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร
ประจาเดือนสิงหาคม 2562
สาหรับบ้านหนังสือวัดท่าพระ

1,100.00

1,100.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีรัตน์ ดตสุวรรณ
วัฒนา เสนอราคา 1,100
บาท

นางสาวนรีรัตน์ ดตสุวรรณ
วัฒนา ตกลงราคา 1,100
บาท

ราคาไม่เกิน
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วงเงินงบประมาณ 11-25-62
19 กรกฎาคม 2562

