
สรุป Ha กาฬค4อจ้*เราง
รันท่ี 15-30 เรอน กันยายน พ.ศ. 2563

กลุ่นงานจ้คเอ ส์านักบริการและจัดเอ  องค์การขนส่งมวล'ซบกรุงเทพ
รพร. 1

ลำสัน งานที่จ้คเอจัดจ้าง วงเงินร่อะร่อหริอจ้าง วิธีเอท่ริอจ้าง 'ทยเอผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้เ.ต้ริชคัคเลีอกแสะราคาร่คกสงร่อห่ริอจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลิอกโดยสรุป เลขท่ีแสะรันท่ีของสัญญาทริอจ้อตกลงในการเอหริอจ้าง
รายร่อ§เสนอราคา ราคาร่เสนอ (บาท) รายร่อผู้พรับคัดเลิอก ราคาท่ีตกลงเอ (บาท)

1 จ้าง 'พิมพ์ ใ)สมก.!-01 34,0๓.00 โดยวิธี หจก. ส)}ล'โทยสิงพิมพ์ 34,0๓.๓ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หจก. ส))ล'โทยส์งพิมพ์ 34,0๓.๓ รวม มีคุณสมบัติมูกต้องตามท H-63-9-PCMX)01 ลว. 1 ก.ย. 2563
จำนวน 2,000 เล่ม เอพาะเจาะจง ภารมูลค่าเร่ม องค์การกำหนด

2 จ้างพิมพ์สมุดประจำรถ 1,300 เล่ม 25,984.๓ โดยวิธิ บ. ธนอรุณการพิมพ์ 25,984.00 รวมภารมูลค่าเร่ม บ. ธนอรุณการพิมพ์ 25,984.00 รวม มีคุณสมบัติมูกต้องตามร่ H-63-9-PCHXX>2 ลว. 1 ก.ย. 2563
ใ).52 จำนวน 360 เล่ม เฉพาะเจาะจง ภารมูลค่าเร่ม องค์การกำหนด

3 จ้างพิมพ์ ใฑ).ข.2จำนวน 220 เล่ม. 50,508.๓ โดยวิธี บ. แพค เพรส จากัด 50,508.๓ รวมภารมุลค่าเร่ม บ. แพค เพรส จำกัด 50,508.๓ รวม มีคุณสมนัตถูกต้องตามพ่ิ H-6 3-9-90-0๓3 ลว. 1 ก.ย. 2563
ขสมก 1-02 จำนวน 2,000 เล่ม เฉพาะเจาะจง ภาษีมูลค่าเพ่ิม องค์การกำหนด

4 จาง พิมพ์ต๋ัวรถองค์การ 288,386.40 โดยวิธี ส์านักงานสลากกินแบ่ง 288,386.40 รวมภารมูลค่าเร่ม สำนักงานสลากกันแบ่ง 288,386.40 รวม มีคุณสมบัติมูกต้องดามท่ี H-6 3-9-90-0๓4 ลว. 2 ก.ย. 2563
จำนวน 12 รายการ เฉพาะเจาะจง รัฐบาล รัฐบาร ภารมูลค่าเร่ม องค์การกำหนด

5 จ้าง พิมพ์ ขสมก.1-01 34,0๓.๓ โดยวิธี หจก. สกุลไทยส่งพิมพ์ 34,0๓.00 รวมภารมูลค่าเร่ม หจก. ส))ลโทยส่งพิมพ์ 34,0๓.๓ รวม มีคุณสมบัติมูกต้องดามท่ี H-63-9-PO-OW5 ลว. 3 ก.ย. 2563
จำนวน 2,000 เล่ม เฉพาะเจาะจง ภารมูลค่าเร่ม องค์การกำหนด

6 จ้างพิมพ์สมุดประจำรถ 1,300 เล่ม 25,984.00 โดยวิธี บ. ธนอรุณการพิมพ์ 25,984.๓ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม บ. ธนอรุณการพิมพ์ 25,984.00 รวม มีคุณสมบัติมูกต้องตามท่ี H-63-9-PO-OW6 ลว. 3 ก.ย. 2563
ข.52 จำนวน 360 เล่ม เฉพาะเจาะจง ภารมูลค่าเร่ม องค์การกำหนด

7 จ้างพิมพ์ บข.ข.2จำนวน 210 เล่ม. 96,094.๓ โดยวิธี บ. แพค เพรส จำกัด 96,094.๓ รวมภาษีมูลค่าเพม บ. แพค เพรส จำกัด 96,094.๓ รวม มีคุณสมบัติมูกต้องตามท่ี H-63-9-PO-W07 ลว. 3 ก.ย. 2563
ขสมก 1-02 จำนวน 4,000 เล่ม เฉพาะเจาะจง ภารมูลค่าเร่ม องค์การกำหนด

8 เออุปกรณ์ ข่อมเครองปรับอากาศ 4,954.๓ โดยวิธี บ. สมหวง เ?)นจํเนัยรง 4,954.00 รวมภารมูลค่าเร่ม บ. สมหวัง เอีนจ้เมียริง 4,954.๓ รวม มีคุณสมบัติมูกต้องตามท่ี H-63-9-PO-OW8 ลว. 8 ก.ย. 2563
จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง นอนค์ ขัพพลาย จำกัด นอนด์ จ้พพลาย จำกัด ภารมูลค่าเร่ม องค์การกำหนด

9 จ้าง พิมพ์ ขสมก.1-01 46,240.00 โดยวิธี หจก. สๆ ลโทยส่งพิมพ์ 46,240.00 รวมภารมูลค่าเร่ม หจก. สกุลไทยส่งพิมพ์ 46,240.๓ รวม มีคุณสมบัติมูกต้องตามท่ี H-63-9-PO-M10 ลว. 8 ก.ย. 2563
จำนวน 2,720 เล่ม เฉพาะเจาะจง ภาษีมูลค่าเพ่ิม องค์การกำหนด

10 จ้างพิมพ์สมุดประจำรท 1,300 เล่ม 26,752.๓ โดยวิธี บ. ธนอรุณการพิมพ์ 26,752.๓ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม บ. ธนอรุณการพิมพ์ 26,752.๓ รวม มีคุณสมบัติมูกต้องตามท่ี H-63-9-PO-Mll ลว. 8 ก.ย. 2563
ข.52 จำนวน 380 เล่ม เฉพาะเจาะจง ภารมูลค่าเร่ม องค์การกำหนด

11 จ้างพิมพ์ บข.ข.2จำนวน 220 เล่ม. 97,224.00 โดยวิธี บ. แพค เพรส จำกัด 97,224.๓ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม บ. แพค เพรส จำกัด 97,224๓ รวม มีคุณสมบัติมูกต้องตามท่ี H-63-9-PO-0012 ลว. 8 ก.ย. 2563
ขสมก 1-02 จำนวน 4,040 เล่ม เฉพาะเจาะจง ภารมูลค่าเร่ม องค์การกำหนด

12 จ้าง พิมพ์ ขสมก.1-01 46,240.00 โดยวิธี หจก. ส!)ลไทยส่งพิมพ์ 46,240.๓ รวมภารมูลค่าเร่ม หจก. สกุลโทยส่งพิมพ์ 46,240.๓ รวม มีคุณสมนัตถูกต้องตามท H-63-9-PO-0013 ลว. 8 ก.ย. 2563
จำนวน 2,720 เล่ม เฉพาะเจาะจง ภารมูลค่าเร่ม องค่การกำหนด

13 จ้างพิมพ์สมุดประจำรถ 1,330 เล่ม 26,680.๓ โดยวิธี บ. ธนอรุณการพิมพ์ 26,680.๓ รวมภารมูลค่าเร่ม บ. ธนอรุณการพิมพ์ 26,680.๓ รวม มีคุณสมบัติมูกต้องตามท่ี H-63-9-PO-0014 ลว. 8 ก.ย. 2563
ข.52 จำนวน 375 เล่ม เฉพาะเจาะจง ภารมูลค่าเร่น องค์การกำหนด

14 จ้างพิมพ์ บข.ข.2จำนวน 200 เล่ม. 97,025.00 โดยวิธี บ. แพค เพรส จำกัด 97,025.๓ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม บ. แพค เหรส จำกัด 97,025.00 รวม มีคุณสมบัติมูกต้องตามท่ี H-63-9-PO-M15 ลว. 8 ก.ย. 2563
ฃสมก 1-02 จำนวน 4,050 เล่ม เฉพาะเจาะจง ภารมูลค่าเร่ม องค์การกำหนด

15 ร่อ ผสิตภัฆท์ทำความสะอาดน่าแอ 260,010.๓ โดยวิธี องค์การสุรา กรม 260,010.๓ รวมภารมูลค่าเร่ม องค์การสุรา กรม 260,010.๓ รวม มีคุณสมบัติมูกต้องตามท่ี H-63-9-PO-0016 ลว. 9 ก.ย. 2563
โรค จำนวน 405 ถัง เฉพาะเจาะจง สรรพ สา มีตร สรรพสาพิตร ภารมูลค่าเร่ม องค์การกำหนด

16 ร่อหลอดไทํ LED 36 รัตค์ 1,251.90 โดยวิธี หจก.พระยาโกร (รนเดอร 1,251.90 รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หจก.พระยาไกร อินเตอร์ 1,251.90 โม่มี มีคุณสมนัตถูกต้องตามท H-63-9-PO-0017 ลว. 9 ก.ย. 2563
จำนวน 6 หลอด เฉพาะเจาะจง เทรด เทรด ภารมูลค่าเร่ม องค์การกำหนด



สรุปผลการจัดฟ้อจัดจ้าง
วับสี 15-30 เด็อน ก้นยายบ พ.ก. 2563

กอุ่มงานจัดฟ้อ สำนักบร้การนละจัดฟ้อ องค์การขบส่งมวลขบกรุงเทพ

ลำคับ งานสีจัดฟ้อจัดจ้าง วงเร้นสีจะฟ้อหร้อจ้าง ร้รฟ้อท่ร้อจ้าง รายฟ้อผ้เสนอราคานละราคาสีเสบอ ผ้ไต้รับคัดเลอกนละราคาสีดกลงฟ้อหร้อจ้าง เหตุผลสีคัด!ลอกโดยสรุป เลขสีและวับสีของสัญญาหร้อข้อตกลงในการฟ้อห่ร้อจ้าง
รายฟ้อรเสนอราคา ราคาสีเสนอ (บาท) รายฟ้อยู้ไต้รัชคัดเรอก ราคาสีดกลงฟ้อ (บาท)

17 จ้างทำหน้ากากผ้าไนโครนละผ้า 494,875.00 โดยวิธิ บ. มองทํ บลอง 2016 จ้ากัด 494,875.๓ รวนภาษียูลค่าเทิม บ. มองท์ บลอง 2016 จ้ากัด 494,875.๓ รวม นัคุฌสมบํติมูกต้องดามสี H-63-9-PCMX)18 ลว. 14 ก.ย. 2563
รสสิน จ้านาน 25,000 ฟ้น เฉพาะเจาะจง ภาษีมูลค่าเพ่ํม องค์การกำหนด

18 จ้างทำกระเป้าอำนวยความสะดวก สี 149,800.00 โดยวสี บ.ฟลอรอลเมยู 149,8๓.๓ รวนภาษียูลพ่าเ'ทิม บ.ห่ลอรอลเมย ู เห่ค 149,๓0.๓ รวม นัคุณสมบัรมูกต้องดามสี H-63-9-90-๓19 ลว. 14 ก.ย. 2563
เทาดำ จ้านวน!,000 ฟ้น เฉพาะเจาะจง เห่คเจอร้ง กรุ่ป จ้ากัด เจอร้ง กรุ่ป จ้ากัด ภา1รยูล ค่า เพ่ิม องค์การกำหนด

19 ฟ้ออุปกรณ์ซ่อมเคร้องปรับอากาศ 23,201.88 โดยร้ร บ. นอร-คอน มาร์เกัตร้ง 23,201.88 รวมภาษียูลค่าเพม บ. แอร์-คอน มาร์เกัดร่ง่ จก. 23,201.88 รวม นัคุณสมนิรมูกต้องตามสี H-63-9-PO-M20 ลว. 15 ก.ย. 2563
จำนวน 12 รายการ เฉพาะเจาะจง จำกด ภาษีมูลค่าเทิฆ องค์การกำหนด

20 ฟ้ออุปกรณ์ซ่อนเคร้องคอมทิวเดอร' 16,408.45 โดยร้สี บ.สจดคอมทิวเตอร์ จ้ากัด 16,408.45 รวมภาษียูลค่าเทิม บ.สจดคอมทิวเดอร์ จ้ากัด 16,408.45 รวม นัตุฌสมนิรมูกต้องตามสี H-63-9-PO-0021 ลว. 15 ก.ย. 2563
จ้านวน 8 รายการ เฉพาะเจาะจง ภาษีมูลค่าเทิน องค์การกำหนด

21 ฟ้อ กระดาษ ด่อเใร่อง จ้านวน 2 16,119.55 โดยร้สี รัาน ข้าวหอม เคร้องเฟ้ยน 16,119.55 รวมภาษียูลค่าเทิน ร้าน ข้าวหอม เดร้องเสียน 16,119.55 รวม นัคุณสมนิรมูกต้องตามสี H-63-9-PO-0022 ลว. 15 ก.ย. 2563
รายการ เฉพาะเจาะจง ภาษีมูลค่าเพม องค์การกำหนด

22 ฟ้อหนักเคร้องทิมทํ EPSON 1,861.80 โดยร้ร บ. เบญกรุ่ป นอคเขสโขร้ 1,861.80 รวมภาษียูลค่าเทิน บ. เบญกรุ่ป แอคเขสไซร้ 1,861.๓ รวม นัตุผสมนิรมูกต้องทามสี H-63-9-PC«>023 ลว. 15 ก.ย. 2563
จ้านวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง จำกด จำกัด ภาษยูลดาเพม องค์การกำหนด

23 ฟ้อหัวทิมท์ปร้นเตอร่ HP 10,272.00 โดยร้ร บ. เบญกรุ้ป แอดเซสโซ่ร้ 10,272.๓ รวมภาษียูลค่าเพม บ. เบญกรุ่ป นอคเขส'ไซร้ 10,272.๓ รวม นัตุผสมนิรมูกต้องดามสี H-63-9-PCM)024 ลว. 15 ก.ย. 2563
DESINGNGNJET จ้านวน 3 กล่อง เฉพาะเจาะจง จ้ากัด จำกัด ภาษีมูลค่าเทิม องค์การกำหนด

24 ฟ้อโพเสียมอทิสิทใส 23,754.๓ โดยร้ร หจก.พระยาไกร รนเดอร้ 23,754.๓ รวมภาษียูลค่าเทิน หจก.พระยาไกร รนเดอร์ 23,754.๓ รวม นัตุณสมนิรมูกต้องดามสี H-63-9-PO-W25 ลว. 15 ก.ย. 2563
จ้านวน 1 ชุด เฉพาะเจาะจง เทรด เทรด ภาษีมูลค่าเทิน องค์การกำหนด

25 ฟ้อ อุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน 1,802.95 โดยร้ร หจก.พระยาไกร รนเตอร์ 1,๓2.95 รวมภาษียูลค่าเทิน หจก.พระยาไกร รนเตอร้ 1,๓2.95 รวม นัคุณสมนิรมูกต้องตามสี H-63-9-PO-M26 ลว. 15 ก.อ. 2563
จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง เทรด เทรด ภาษีมูลค่าเทิน องค์การกำหนด

26 ฟ้อนทิม 3 ห่วง ขนาด A 3 7,704.๓ โดยวิสี ร้าน ข้าวหอน เดร้องเสียบ 7,704.๓ รวมภาษียูลค่าเทิน ร้าน ข้าวหอม เดร้องเสียน 7,704.๓ รวม นัตุผสมนิรมูกต้องดามสี H-63-9-PO-TO27 ลว. 16 ก.ย. 2563
จ้านวน 7,704 แทิม เฉพาะเจาะจง ภาษีมูลค่าเทิม องค์การกำหนด

27 จ้างซ่อมเคร้องปร้นเดอร' ส่ห้อ HP 9,095.๓ โดยวิร บ.โทบอล คอมทิวเดอร์ 9,095.๓ รวมภาษียูลค่าเทิม บ.โกบอล คอมทิวเตอร 9,095.๓ รวม นัตุณสมนิรมูกต้องดามสี H-63-9-PO-M28 ลว. 16 ก.ย. 2563
รุ่น Desing jit จ้านวน 1 เคร้อง เฉพาะเจาะจง เนัตเร้ร์ค จ้ากัด เป็ดเร้ร์ค จ้ากัด ภาษีมูลค่าเพม องค์การกำหนด

28 ฟ้อ กระดาษ A 4 ขนาด 70 แกรม 29,960.๓ โดยร้สี บ. ร้มส์ แอนดํ โรลส์ 29,960.๓ รวมภาษียูลค่าเทิน บ. ร้นส์ แอบดํ โรลส์ 29,960.๓ รวม นัคุณสนนิรมูกต้องตามสี H-63-9-PO-W39 ลว. 17 ก.ย. 2563
จ้านวน 400 ร้ม เฉพาะเจาะจง จำกัด จำกัด ภาษีมูลค่าเทิน องค์การกำหนด

29 ฟ้อ กระดาษ A 4 ขนาด 70 นกรม 3,745.๓ โดยวิสี บ. ร้มสํ นอนดํ โรลสํ 3,745.๓ รวนภาษียูลค่าเพน บ. ร้มส์ นอนค์ โรลส์ 3,745.00 รวม นัคุผสมนิรมูกต้องดามสี H-6 3-9-90-๓40 ลว. 17 ก.ย. 2563
จ้านวน 50 ร้ม เฉพาะเจาะจง จำกัด จำกัด ภาษีมูลค่าเทิน องค์การกำหนด

30 ฟ้อ ผลิตภันฑ'ทำความสะอาดฆ่าเฟ้อ 260,010.00 โดยร้สี องค์การสุรา กรม 260,010.๓ รวมภาษีมูลค่าเทิน องค์การสุรา กรม 2๓,010.๓ รวม นัคุณสมนิรมูกต้องดามสี H-63-9-PO-W41 ลว. 21 ก.ย. 2563
โรค จ้านวน 405 ถัง เฉพาะเจาะจง สรรพสานัตร ดรรพสามดร ภาษีมูลค่าเทิน องค์การกำหนด

31 จ้างทำป้าย ฟ้อ-สคุล นสดนเลส 3,424.00 โดยวิร บ. เบสทํ โทสี จ้ากัด 3,424.๓ รวมภาษีมูลค่าเทิน บ. เบสทํ โทสี จ้ากัด 3,424.๓ รวม นัคุณสมนิรมูกต้องดามสี H-63-9-PO-0043 ลว. 23 ก.ย. 2563
จำนวน 1 อ้น เฉพาะเจาะจง ภาษีมูลค่าเทิน องค์การกำหนด

32 ฟ้อ อุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน 27,108.45 โตยร้ร หจก.พระยาไกร รบเตอร้ 27,108.45 รวมภาษีมูลค่าเพม หจก.พระยาไกร สินเดอร์ 27,108.45 รวม นัดุณสมนิรมูกต้องดามสี H-63-9-P00044 ลว. 23 ก.ย. 2563
จ้านวน 8 รายการ เฉพาะเจาะจง เทรด เทรด ภาษีมูลค่าเทิน องค์การกำหนด



สรุปผลการ?ดฟ้อ?ดจ้าง 
วัน?! 15-30 เด็อบ กันยายน พ.ส. 2563 

กอุ่มทน?ดฟ้อ สำนักบริการและ?*เฟ้อ องกัการขนส่งมาลชนกรุงเทพ
สฃร.!

สำกับ งาน?!?*เฟ้อ?ส?าง วงเริน?!จะฟ้อห่ริรจ้าง ริรฟ้อห่ริอจ้าง รายร่อท้เสนอราคาและราคาร่เสนอ §1#รับคัสเรอกและราคาร่ดกลง'ฟ้อหริอจ้าง เหตุผล?!คัดเลิอกโดยสรุป เลขร่นละวันร่!ชองสัญญาห่ริอ?อดกลงโนการฟ้อห่ร็อจ้าง
รายฟ้อผุ่[เสนอราคา ราคา?!เสนอ (นาท) รายฟ้อi[พ!รับคัดเลิอก ราคา?!ดกลง, เอ (บาท)

33 ฟ้อเคริองปรับอากาด ขนาด 37,200 
ปีทียู จำนวน 1 เคริเอง

46,759.๓ โดย1ว!)
เฉทาะเจาะจง

บ. แอร-คอน มาร์เก็ตรัง 
จำกัด

46,759.๓ รวมภาษมูลค่าเพ่ิม บ. แอร-คอน มารัเก็ตรัง จก. 46,759.๓ รวม
ภาทีมูลค่าเพ่ิม

ปีคุณสมบ้ต้ดูกต้องตามท่ี 
องค์การกำหนด

13-63-9-90๓45 ลว. 23 ก.ย. 2563

34 จ้างบำรุงรักษาเคริองปรับอากาสท้อง 
SEVER จำนวน 2 เก1อง

5,778.๓ โดย1วิ8
เฉพาะเจาะจง

บ. สมหวัง เอ็น?เปียริ!ง 
แอนด์ ? พพลาย จำกัด

5,778.๓ รวมภา'รมูลค่าเพม บ. สมหวัง เอ็น?เปียริง 
แอนด์ ? พพลาย จำกัด

5,778.๓ รวม
ภาท มูีลค่าเพ่ิม

ฝ็คุณสมบ ํต ถู้กต้องตามที ่
องค์การกำหนด

H-63-9-PO-0046 ลว. 23 ก.ย. 2563

35 ฟ้อ กระดาษ A 4 ขนาด 80 แกรม 
จำบวบ 50 ริม

4,173.๓ โดยวิสิ
เฉพาะเจาะจง

บ. วิมส์ แอนด์ โรลส์ 
จำกัด

4,173.๓ รวมภารมูลค่าเพม บ. ริมส์ แอนค์ โรลส์ 
จำกัด

4,173.๓ รวม
ภาท มูีลค่าเพ่ิม

ป คุีณสมบ้ตดูกต้องตามที ่
องค์การกำหนด

H-63-9-PO-0047 ลว. 23 ก.ย. 2563

36 ฟ้อ ผลิดภับท์สำความสะอาดท่าเฟ้อ 
โรค จำนวน 405 ทัง

260,010.๓ โดยวิสิ
เฉพาะเจาะจง

องค์การสุรา กรม 
สรรพสารดร

260,010.๓ รวมภารมูลค่าเร่!ม องค์การสุรา กรม 
สรรพสารดร

260,010.๓ รวม
ภาท มูีลค่าเพ่ิม

ป็คุฌสมบ้ตถู้กต้องตามที่
องค์การกำหนด

1+63-9-90๓50 ลว. 29 ก.ย. 2563

37 จ้างฟ้าวารสารลอหบุบ ราคาเล่มละ 
5.50 บาท จำบวน 8,000 เล่ม

44,(>๓.๓ โดย1วิสิ
เฉพาะเจาะจง

บ. ดอกเปีย จำกัด 44,0๓.๓ รวมภารมูลค่าเร่!ม บ. ดอกเปีย จำกัด 44,(>๓๓ รวม
ภาท มูีลค่าเพ่ิม

รคุณสมนิรดูกท้องดานร ่ 
องค์การกำหนด

13-63-9-90-๓51 ลว. 28 ส.ค. 2563

38 จ้างก ำ?ดปลวก (สำนักงานใหญ่) 
ระยะเวลา 1 จ

45,(>๓.๓ โดยวิร
เฉพาะเจาะจง

บ.ดูนัเพสสํ จำกัด 45,0๓. ๓ รวมภารมูลค่าเร่!น บ.มูนัเพสท์ จำกัด 45,๓0.๓ รวม
ภาท มูีลค่าเพ่ิม

ฝ็คุณสมบ้ตถู้กต้องตามที ่
องค์การกำหนด

จ.58/2563 ลว. 14 ก.ย. 2563

39 จ้างกำ?ดหy (สำนักงานใหญ่) 
ระยะเวลา 1 จ

36,0๓.๓ โดยวิ!)
เฉพาะเจาะจง

บ.อุนัเพสท์ จำกัด 36,0๓.๓ รวมภารมูลค่าเร่!ม บ.มูนัเพสท์ จำกัด 36,(>๓.00 รวม
ภาท มูีลค่าเพ่ิม

ร!คุณสมนัดิดกูท้องดามร่ 
องค์การกำหนด

จ.59/2563 ลว. 14 ก.ย. 2563

40 จ้างแพทย์ (สำนักงานใหญ่) 
ระยะเวลา 1 ปี

729,000.00 โดยริ!! e-bidding บ.อรคอล ลิงค์ อ็บเสิอร์ 
เบ?บแนล จำกัด

729,๓0.๓ รวมภารมูลค่าเร่!ม บ.นัลิคอล ลิงค์ อ็บเติอร่ 
เน?นแนล จำกัด

729,(>๓๓ รวม
ภาทีมูลค่าเพ่ิม

รคุณสมบํรดูกท้องดามร่ 
องค์การกำหนด

จ.62/2563 ลว. 18 ก.ย. 2563

41 จ้างพยาบาลและเจ้าหน้า?!เทด 
นักการแพทย์ ระยะเวลา 1 ปี

2,806,650.๓
โดยวิร e-bidding

บ.น ัลคิอล ลิงค์ อ็นเดิอร์ 
เน?นแนล จำกัด

2,806,650.๓ รวมภารมูลค่าเร่!ม บ.นัดคิอล ลิงค์ อินเติอร์ 
เน?นแนล จำกัด

2,806,650.๓ รวม
ภาท มูีลค่าเพ่ิม

ฝ็คุณสมนัรดูกท้องดามร ่ 
องค์การกำหนด

จ.63/2563 ลว. 18 ก.ย. 2563

42 จ้างบำรุงรัษาเริบใขด์ ขสนก. 
ระยะเวลา 1 ปี

62,060.๓ โดยวิสิ
เฉพาะเจาะจง

บ.เอ็กข์เพัริท จำกัด 62,060.00 รวมภารมูลค่าเร่!ม บ.เอ็ก?เพัร์ท จำกัด 62,060.๓ รวม
ภาท มูีลค่าเพ่ิม

นัคุณสมบร้ดูกท้องดามร ่ 
องค์การกำหนด

จ.64/2563 ลว. 18 ก.ย. 2563

43 จ้างบำรุงรักษาและข่อมแขมแก้!ข 
โครงการเร่มประลิทรภาพระยะ 1

2,276,532.๓ โดยวิร
เฉพาะเจาะจง

บ.สต้ม ไอ.พ ิ.คอนข้ลรัง 
จำกัด

2,276,532.๓ รวมภารมูลค่าเพม บ.สรม โอ.ร ่.คอน?ลด้ิง จำกัด 2,276,532.๓ รวม
ภาท มูีลค่าเพ่ิม

ป้คุณสมฟ้ต้ถูกต้องตามที ่
องค์การกำหนด

จ.66/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563

44 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณสำรองข้อมูล 
จราจรทางคอมหวเตอร์

436,560.๓ โดยวิสื
เฉพาะเจาะจง

บ.สต้ม ไอ.พ ิ.คอบข้ลรัง 
จำกัด

436,560.๓ รวมภารมูลค่าเร่!ม บ.สด็ม โอ.ร่.คอน?ลร้ง จำกัด 436,560๓ รวม
ภาทีมูลค่าเพ่ิม

งิเคุณสมฟ้รถูกท้องดามร่ 
องค์การกำหนด

จ.67/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563

45 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก1ข 
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ซ่าย

911,640.๓ โดยวิธ
เฉพาะเจาะจง

บ.สสิม โอ.ร่.คอน?ลสิง 
จำกัด

911,640.๓ รวมภารมูลค่าเร่ม บ.สรม โอ.ร่.คอน?ลร้ง จำกัด 911,640.๓ รวม
ภาทีมูลค่าเพ่ิม

ปคุีณสมบํตดูกต้องตามที ่
องค์การกำหนด

จ.68/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563

46 จ้างบำรุงรักษาและข่อมแขมแก้!ข 
ระบบคอมพิวเคอร์พร้อมอุปกรณ์

5,451,0๓.๓ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บ.สต้ม ไอ.ท ี.คอบข้ลรัง 
จำกัด

5,451,0๓.๓ รวมภารมูลค่าเร่ม บ.สรม โอ.ร ่.คอน?ลร้ง จำกัด 5,451,0๓.๓ รวม
ภาท มูีลค่าเพ่ิม

ป คุีณสมบํต ้ถูกต้องตามที ่
องค์การกำหนด

จ.69/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563

47 จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ทรัพยากรพร้อมอุปกรณ์

73,295,๓0.๓ โดยวิธี e-bidding บ.อน่โนเวข้น คอนข้ลทรัง 
เซอร์วิส จำกัด

73,295,0๓.๓ รวมภาษมูลค่าเพ่ิม บ.อนโนเวข้น คอนข้ลฟ้รัง 
เซอร์วิส จำกัด

73,295,(>๓๓ รวม
ภาท มูีลค่าเพ่ิม

ปคุีณสมบ ํต ถู้กต้องตามที ่
องค์การกำหนด

จ.73/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563

48 เซ่าอุปกรณ์บวิหารและจ้ดการ 
(IP Address Mangement)

2,988,000.๓ โดยวิธี e-bidding บ.สทีม ไอ.ท ี.คอนข้ลรัง 
จำกัด

2,988,000.00 รวมภารมูลค่าเร่ม บ.สรม โอ.ท ็.คอน?ลสิง จำกัด 2,988,0๓๓ รวม
ภาท มูีลค่าเพ่ิม

ป คุีณสมบ ํต ถู้กต้องตามที่
องค์การกำหนด

ซ.65/2563 ลว. 15 ก.ย. 2563



สรุปผลการจัดฟ้อจัดจ้าง
วับสี 15-30 เรอน กันยายน พ.ด. 2563

กลุ่มงานจัดฟ้อ สำนักบรัการนละจัดฟ้อ องค์การขบส่งมวลขบกรุงเทพ สขร.1

ลาสับ งานส ีจัดฟ้อจัดจ้าง วงเงินสีจะฟ้อห่รัอจ้าง วิรฟ้อหรัอจ้าง รายฟ้อฟ้เสนอราคาและราคาสีเสนอ ภ ัพ [รับดัดเลิอกนละราดาสีดกลงฟ้อหรัอจ้าง เหตุผลสีดัดเลีอกโดยสรุป เลขสีและวันสีของกัญญาหรัอ'จ้อดกลงใบการฟ้อห่ริอจ้างรายฟ้อผุ่[เสนอราคา ราดาสีเสนอ (บาท) รายฟ้อ((ใต้รับดัดเลิอก ราคาสีดทลงฟ้อ (บาท)
49 ฟ้อเจลนอนกอฮอล์ ขนัดหลอด 

จำนวน 30,000 หลอด
481,500.00 โดยวธึ

เฉพาะเจาะจง
บ.ฟลอรอลนมยูนฟคเจอรัง 
กรุ้ป จำกัด

481,5๓.00 รวมภาษียูลค่าเพ่ิม บ.ทํลอรอลนมยูแฟคเจอรัง 
กรุ้ป จำกัด

481,5๓.๓ รวม
ภาษีมลค่าเพ่ิม

มคุณสมบดถูกต้องตามท 
องค์การกำหนด

ข.11/2563 ลว. 9 ก.ย.2563

50 ฟ้อประกันอักสีภัยทรัพย์สินสีท ำ การ 
สำนักงานใหญ่

92,178.00 โดยรร
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟ้พยประกันภัย 92,178.๓ ไม่นัภารยูลค่าเสีม บ.ทิพยประกันภัย 92,178.๓ ไม่ป ี

ภาษียูลค่าเพ่ิม
ฝ็คุณสมบต้ถูกต้องตามพ่ิ 
องค์การกำหนด

ข.12/2563 ลว. 10 ก.ย. 2563

51 $ 0  Software Antivirus จำนวน 
950 Licnse พร้อมตดต้ัง

660,000.00 โดยว ัส ี e-bidding บ.สตม ไอ.ษ .ีคอนจํลต้ัง 
จำกัด

660,0๓.00 รวมการยูลค่าเสีม บ.สสีม ไอ.ส ี. คอนจ้ลสีง จำกัด 660,0๓.๓ รวม
ภาษี% ลค่าเพ่ิม

ฝ็คุณสมบ้ตถูกต้องตามพ ิ ่

องค์การกำหนด
ข.16/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563

52 ฟ้อน้ําส์ม สีวอยด์ จำนวน 3960 กัง 
ระยะเวลา 1 จ

108,900.๓ โดยรัร e-bidding นาง พิขรันทรั ดรัสลับ 108,9๓.๓ รวมภารยูลค่าเพม นางพ่ขรับทร์ ดรัสลับ 108,9๓.๓ รวม
ภาษียูลค่าเพ่ิม

ปีคุณสมฟ้ต้ถูกต้องตามพ่ิ 
องค์การกำหนด

ข.17/2563 ลว. 28 ก.ย. 2563


