วันที 1-30 เด๊อ บ พฤศจิก ายน พ.ศ. 2563
กลุ่มงาบจิดพื้ฮ สำนักบริการและจิดพื้อ องศ์การบนส่งมวลขบกรุงเทพ

ลำดับ

งานทีจิดพื้อจิดจ้าง

1 จ้าง พมพ์ตั๋วรถองค์การ
2
3
4
5
6
7

จำนวน 15 รายการ
พื้อกุปกรณ์สำนักงาน
จำนวน 10 รายการ
เอกุญแจลูกบิตประดู
จำนวน 1 ชุด
เอ ปลํ้สามขา 5 ที
จำบวน 2 •ชุด
เอธุปกรณ์เครองคอมพิวเตอร์
จำนวน 4 รายการ
เอกุปกรณ์ข่อมเคร้องปรับอาก1'ศ
จำนวน 4 รายการ
พื้อโข้คอัพประดูไม้บานสวิง
จำนวน 1 ชุด

8 จ้างข่อมกุปกรณ์ไห่ 811361- 0เวป[ะ
พร้อมตั้งค่าระบบ
9 เอ กุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน
จำนวน 6 รายการ
10 เอ กุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน
จำนวน 4 รายการ
11 เอรกเข็นของพื้นเหล็ก แฮบด์พับ
จำนวน 1 ค้น
12 เอ กุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาบ
จำนวน 4 รายการ
13 จ้างทำบิายสแตนเลส เอ ,สกุล
จำนวน 1 เน
14 เอกระดาษต่อเนอง
จำนวน 2 รายการ
15 เอใสัแฟ้มสะสมงาน 3 ห่วง
จำนวน 2 ห่อ
16 เอ เวขภ้นทํยา
จำนวน 12 รายการ

วงเงินทีจะเอ หริอจ้าง

วิธ ิเอ หริอจ้าง

369,792.00

โตยวิริ
เฉพาะเจาะจง
โดยริ?
เฉพาะเจาะจง
โดยริ?
เฉพาะเจาะจง
โดยริ?
เฉพาะเจาะจง
โดยริ?
เฉพาะเจาะจง
โดยริ?
เฉพาะเจาะจง
โดยริ?
เฉพาะเจาะจง

26,282.41
615.25
1,476.60
5,542.60
2,755.25
2,889.00
4,879.23
7,526.38
4,490.79
4,012.5®
3,145.80
2,675.00
16,119.55’
963.00
22,775.55

โดยริ?
เฉพาะเจาะจง
โดยริ?
เฉพาะเจาะจง
โดยริ?
เฉพาะเจาะจง
โดยริ?
เฉพาะเจาะจง
โดยริ?
เฉพาะเจาะจง
โดยริ?
เฉพาะเจาะจง
โดยริ?
เฉพาะเจาะจง
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
โดยริ?
เฉพาะเจาะจง

ส,ฃร.1

ผู้เต้รับคัดเสิอกและราคาทีตกลงพื้อหริอจ้าง
รายทีอฝ็เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ราคาทีตกลง'ทีอ (บาท)
ราคาทีเสนอ (บาท)
รายทีอผู้เสนอราคา
รายทีอยูเ้ ด้รับคัดเสิอก
สำนักงานสลากกินแบ่ง
369,792.๓ รวม
369,792.00 รวมภาทีมูลค่าเพม สำนักงาบสลากกินแบ่ง
ภาษีมูลคาเพม
รัฐบาล
รัฐบาล
ห.จก.เอส.ที.เอ็น มาเก็ตตั้ง
26,282.41 รวม
26,282.41 รวมภาทีมูลค่าเพิม ห.อก.เอส.ที.เอิน มาเกิดติง
ภาษีมูลคาเพม
615.25 รวม
ร้าน ทิ.อาร .ฟ้. จิพพสาย
615.25 รวมภาทีรุเลค่าเพื้ม ร้าน ที.อาว .พี. อัพพลาย
ภาทีมูลค่าเทีม
1,476.60 รวม
หอก.พระยาไกร อินเตอร์
1,476.60 รวมภาทีรุ)ลค่าเทีม หอก.พระยาไกร อินเตอร์
ภาษีมูลค่าเพม
เทรด
เทรด
5,542.60 รวม
บ. เบญกรุ้บ่ แอคเขสโขริ
5,542.60 รวมภาทีรุ)ลค่าเทีม บ. เบญกรุ้บ่ แอคเขสโขร
จำกัด
ภาทีมูลค่าเทีม
จำกัด
2,755.25 รวม
บ. แอร-คอน มาร์เก็ตติง
2,755.25 รวมภาษีมูลค่าเพม บ. แอร-คอน มาร์เก็ตติง อก.
ภาษีมูลคาเพม
จำกัด
2,889.00 รวม
หอก.พระยาไกร อินเตอร์
2,889.๓ รวมภาทีรุ)ลค่าเทีม หอก.พระยาไกร อินเตอร์
ภาทีมูลค่าเพม
เทรด
เทรด
บ. สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง
แอบด์ อัพพลาย จำกัด
หอก.ง'(ระยาไกร อินเตอร์
เทรด
หอก.พระยาไกร อินเตอร์
เทรด
ร้าน ที.อาร์ .พิ. อัพพลาย

4,879.20 รวมภาทีรุ)ลค่าเทีม บ. สมหวัง เอ็น1จเิ ปีย'รัง,
แอบด์ อัพพลาย จำกัด
7,526.38 รวมภาทีรุ)ลค่าเทีม หอก.พระยาไกร อินเตอร์
เทรด
4,490.79 รวมภาทีรุ)ลค่าเทีม หอก.พระยาไกร อินเตอร์
เทรด
4,012.50 รวมภาทีรุ)สค่าเทีม ร้าน ที.อาร์ .พี. อัพพลาย

หอก.ง')ระยาไกร อินเตอร์
เทรด
บ.เบสทํ โทพื้ จำกัด

3,145.80 รวมภาทีรุ)ลค่าเทีม หอก.พระยาไกร อินเตอร์
เทรด
2,675.๓ รวมภาทีมูลค่าเทีม บ.เบสทํ โทที จำกัด

ร้าน ข้าวหอม เคร้องเขียน

16,119.55 รวมภาทีมูลค่าเพิม ร้าน ข้าวหอม เคร้องเขียน

ร้าน ข้าวหอม เคริองเข็ยบ

963.๓ รวมภาษีมูลค่าเพม ร้าน ข้าวหอม เคริองเขียน

องค์การ เภส'ชกรรม

22,775.55 รวมภาษีมูลค่าเพม องศ์การ เภส้ขกรรม

เหตุผลทีคัดเสิอกโดยสรุป

มิคุณสมบ้ตถูกต้องตามที่
องค์การกัาหนด
มิคุณสมบัติถูกต้องตามที
องค์การกำหนด
มิคุณสมบดถูกต้องตามที่
องค์การกำหนด
มิคุณสมบัติถูกต้องตามที
องค์การกำหนด
มิคุณสมบัติถูกต้องตามที
องค์การกำหนด
มิคุณสมบัติถูกต้องตามที
องค์การกำหนด
มิคุณสมบัติลูกต้องตามที
องค์การกำหนด

มิคุณสมบ้ตถูกต้องตามที่

4,879.20 รวม
ภาทีมูลค่าเทีม
7,526.38 รวม
ภาษีมูลค่าเพม
4,490.79 รวม
ภาทีมูลค่าเพม
4,012.50 รวม
ภาษีมูลค่าเพม
3,145.80 รวม
ภาษีมูลคาเพม
2,675.๓ รวม
ภาทีมูลค่าเพม
16,119.55 รวม
ภาทีมูลค่าเพิม

องค์การกำหนด
มิคุณสมบ้ตถูกต้องตามที่
องค์การกำหนด
มิคุณสมบัติถูกต้องตามที
องศ์การกำหนด
มิคุณสมบัติลูกต้องตามที
องค์การกำหนด
มิคุณสมบตถูกต้องตามที่
องค์การกำหนด
มิคุณสมบัติถูกต้องตามที
องค์การกำหนด
มิคุณสมบตถูกต้องตามที่
องค์การกำหนด

963.๓ รวม
ภาษีมูลค่าเพม
22,775.55 รวม
ภาษีมูลคาเพม

มิคุณสมบัติถูกต้องตามที
องค์การกำหนด
มิคุณสมบดถูกต้องตามที่
องค์การกำหนด

เลขทีและวับทีของสํญญาหริออัอตกลงในการขํ่เอหริอจ้าง
แ-63^90-0001

ลว. 2 พ.ย. 2563

14-63-7-90-0๓2 ลว. 2 พ.ย. 2563
(4-63-7-80-0๓3 ลว. 3 พ.ย. 2563
(4-63-7-80-0๓4 ลว. 3 พ.ย. 2563
14-63-7-80-0๓5 ลว. 4 พ.ย. 2563
(4-63-7-80-0๓6 ลว. 6 พ.ย. 2563
(4-63-7-80-๓15 ลว. 10 พ.ย. 2563
แ-63-7-80-0016 ลว. 10 พ.ย. 2563
(4-63-7-80-๓17 ลว. 10 พ.ย. 2563
(4-63-7-90-๓18 ลว. 10 พ.'ย. 2563
(4-63-7-80-0019 ลว. 10 พ.ย. 2563
(4-63-7-9๐-๓20 ลว. 10 พ.ย. 2563
14-63-7-80-๓21 ลว. 16 พ.อ.2563
14-63-9-80-๓22 ลว. 18 พ.ย. 2563
(4-63-9-9๐-0024 ลว. 18 พ.ย.2563
(4-63-8-80-๓25 ลว. 18 พ.ย. 2563

วันที่ 1-30 เสือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
กลุ่มงาบจัดเอ สำนักบริการและจัดเอ องค์การซนส่งมรลขนกรุงเทพ

ลำดับ

งานที่จัดเอ จัดจ้าง

17 จ้างทำฟ้ายสแตนเสส เอ,สกล,ป้าย
อะคริลิก จำนวน 2 รายการ
18 เออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน
จ้านวน 4 รายการ
19 เออุปกรณ์'ช่อมเศ่ริอง,ปรับอาก'ศ
จ้านวน 5 รายการ
20 เออุปกรณ์วิทยุ?เอสาร
จ้านวน 3 รายการ
21 เอ อุปกรณ์ข่อมเฟ่องปรับอาก'ส
จ้าบวน 9 รายการ
22 เอเวชภันทํยา
จ้านวน 7 รายการ
23 เอเวชภันท์ยา
จำบวบ 1 รายการ
24 เอชุดไฟส่องสว่างภายในสืฟทํ
จำนวน 2 ชุด
25 เอนํ้ายาฟริออนข่ 922
จำนวน 2 ท่อ
26 เอรางปลกไฟ 8 ข่องสวิต? จ้าบวน
41อ้น
27 เอ กระดาษ 4, 4 ชนาด 70 แกรม
จ้านวน 485 ริม
28 เอเวชภันทํยา
จ้านวน 4 รายการ
29 จ้าง พมพ์ตั๋วรถองค์การ
จ้านวน 14 รายการ
30 เอ อุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน
จ้านวน 2 รายการ
31 เอ อุปกรณ์ข่อมเศรึ๋องปรับอาก"ศ
จำบวบ 5 รายการ
32 เออุปกรณ์ข่อมเครองปรับอาก'ศ
จ้านวน 17 รายการ
33 เอ อุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน
จำนวน 3 รายการ

วงเงินที่จะเอท่ร็อจ้าง

วิ? 1เ อ หริฮจ้าง

10,272.0®

โดยวิริ
เฉพาะเจาะจง
โดยวิ?
เฉพาะเจาะจง
โดยวิ?
เฉพาะเจาะจง
โดยวิ?
เฉพาะเจาะจง
โดยวิธิ
เฉพาะเจาะจง
โดยวิธ็
เฉพาะเจาะจง
โดยวิริ
เฉพาะเจาะจง
โดยวิ?
เฉพาะเจาะจง
โดยวิริ
เฉพาะเจาะจง
โดยวิ?
เฉพาะเจาะจง
โดยวิ?
เฉพาะเจาะจง
โดยวิ?
เฉพาะเจาะจง
โดยวิ?
เฉพาะเจาะจง
โดยวิ?
เฉพาะเจาะจง
โดยวิ?
เฉพาะเจาะจง
โดยวิ?
เฉพาะเจาะจง
โดยวิ?
เฉพาะเจาะจง

2,782.00
2,354.00
5,029.03
5,671.00
18,344.00
6,000.03
16,906.00:
20,372.80:
5,735.20
36,326.50:
7,6๓.03
286,802.80:
3,210.00
13,899.3®
24,849.68
9,865.40

ผู้ไดัรับดัดเสือกและราคาที่ตกลงเอ หรีอจ้าง
รายเอผู้เสนอราคาและราคาที่เศนอ
ราคาV(ตกลงเอ (บาท)
ราคาที่เสนอ (บาท)
รายเอผู้เสนอราคา
รายเอผู้ไค้รับดัดเสือก
รวมภาใ?มู
ล
ค่
า
เที
ม
่
บ.เบสทํ
โทสิ
!
จำกั
ด
10,272.00 รวม
บ.เบสเท่ โทที่ จ้ากัด
10,272.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวม
ร้
า
น
ที
.
่
อาริ
.สิ
!
.
จั
พ
พลาย
2,782.00
ร้าน สิ!;อาริ .สิ!. ซ้พพลาย
รวมภาใ?มู
ล
ค่
า
เที
ม
่
2,782.00
ภาษีมูลคาเพิ่ม
บ.
แอร์
คอน
มาร์
เ
กี
ต
ติ
ง
้
จก.
บ. แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง
2,354.00 รวม
2,354.00 รวมภาษิมูลค่าเพม
จำกัด
ภาที่มูลค่าเที่ม
5,029.๓ รวม
บ.พุเลสเกส ทราน?ฟเวอริ
5,029.๓ รวมภาที่มูลค่าเที่ม บ.พุเลศเกส ทราน?ฟเวอริ
ภาษมูลคาเพม
จำกัด
จำกัด
5,671.๓ รวม
บ. สมหวัง เอ็นจิเปียริง
5,671.๓ รวมภาที่มูลค่าเพม บ. ลมหวัง เอ็นจิเปียร้ง)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
แอบด่ อ้พพสาย จ้ากัด
แอนด์ ซ้พพลาย จำกัด
18,344.๓ รวม
หจก. (ศ.เอส.ที่ ดัสเปบซาริ
18,344.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก. เค.เอส.ที่ ติสเปน*าริ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
6,0๓.00 รวม
บ.อี ฟอร์ แอล เอม จ้ากัด
6,0๓ .๓ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บ.อี ฟอริ แอล เอม จ้ากัด
ภาที่มูลค่าเสิเม
(มหหา'ขน)
(มหหาขน)
16,906.๓ รวม
บ.ว.เกัยรติ แอบค์ฟจิ จ้ากัด
16,906.๓ รวมภาที่มูลค่าเพม บ.ว.เกัยรติ แอนด์พุเจิ จ้ากัด
ภาที่มูลค่าเพม
บ. แอร์-คอน มาร์เกํตติ้ง
20,372.80 รวมภาที่มูลค่าเพม บ. แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง จก.
20,372.80 รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
จ้ากัด
บ.สมาร์ทเชนส์ เอ็นจิเปียริง
5,735.20 รวมภาที่มูลค่าเที่ม บ.สมาริทเซนล์ เอ็นจิเปิยริง
5,735.20 รวม
จำกัด
ภาที่มูลค่าเพม
จำกัด!
36,326.50 รวม
ป. ริมส์ แอนด์ โรสสํ
36,326.50 รวมภาที่มูลค่าเพม บ. ริมส์ แอนด์ โรลส่
จำกัด1
จำกัด
ภาที่มูลค่าเพํ่ม
7,6๓ .๓ รวม
บ.อี ฟอร์ แอล เอม จ้ากัด
7,6๓ .๓ รวมภาทีม่ ูลค่าเพม บ.อี ฟอริ แอล เอม จ้ากัด
ภาทีม่ ูลค่าเสิเม
(มหหาซน)
(มหหาซน)
สำนักงานสลากอีนแบ่ง
286,802.80 รวม
286,802.80 รวมภาษีมูลค่าเพม สำนักงานสลากกันแปง:
ภาที่มูลค่าเพม
รัฐบาล
รัฐบาล
รวม
หจก.พระยาไกร อีบเดอร่
รวมภาที
ม
่
ล
ู
ค่
า
เพม
หจก.พระยาไกร
อี
บ
เตอริ
3,210.๓
3,210.00
เทรด
ภาที่มูลค่าเสิเม
เทรด
บ.
แอร์
คอน
มาร์
เ
กี
ต
ติ
ง
้
จก.
รวม
บ. แอร์-คอน มาร์๓ ตติ้ง
รวมภาษี
ม
ล
ู
ค่
า
เพิ
ม
่
13,899.30
13,899.30
ภาที่มูลค่าเพม
จำกัด
24,849.68
รวม
บ. แอร์-คอน มาร์๓ ตติ้ง
24,849.68 รวมภาที่มูลค่าเพม บ. แอริ-คอน มาริเก็ดดิ้ง จก.
ภาที่มูลค่าเสิ(ม
จำกัด
9,865.40 รวม
หจก.พระยาไกร อีนเฬอร์
9,865.40 รวมภาษมูลค่าเพม หจก.พระยาไกร อีนเตอริ
เทรด
ภาที่มูลค่าเพํ่ม
เทรด

สซ'ร.!
เหตุผลที่ดัดเสือกโดยสรุป
มีคุณสมบิตถูกต้องตามที่
องค์การกำหนด
ปีคุณสมบัติมูกต้องดามสิ!
องค์การกำหนด
มีคุณสมบิตถูกต้องตามที่
องค์การกำหนด
ปีคุณลมนิติมูกต้องตามสิ!
องค์การกำหนด
ปิคุณลมนิติมูกต้องตามสิ!
องค์การกำหนด
ปีคุณสมบัติมูกต้องตามสิ!
องค์การกำหนด
ปีคุณสมบัติมูกต้องตามสิ!
องค์การกำหนด
ปีคุณสมบัติมูกต้องดามสิ!
องค์การกำหนด
ป็คุณศมบัติมูกต้องดามสิ!
องค์การกำหนด
มีคุณสมบิตถูกต้องตามที่
องค์การกำหนด
ปีคุณสมบัติมูกต้องตามสิ!
องค์การกำหนด
ปีคุณสมบัติมูกต้องดามสิ!
องค์การกำหนด
ปีคุณสมบัติมูกต้องตามสิ!
องค์การกำหนด
ปีคุณสมบัติมูกต้องตามสิ!
องค์การกำหนด
ปิคุฌสมนิติมูกต้องตามสิ!
องค์การกำหนด
ปีคุฌสมบัติมูกต้องตามที่
องค์การกำหนด
มีคุณสมบิตถูกต้องตามที่
องค์การกกหนด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหริอข้อตกลงในการเอ ห่ริอจ้าง
1-1-63-7-90-0026 ลว. 18 พ.ย.2563
ป-63๓ 90-0027 ลว, 18 พ.ย.2563
ป-63๓ 90-๓28 ลว. 18 พ.ย. 2563
ป-63๓ 90-0029 ลว, 18 พ.ย. 2563
(4-63-7-90-๓37 ลว. 24 พ.ย. 2563
แ-63^-90-0038 ลว.. 24 พ.ย. 2563
ป-63๓ 90-๓ 39 ลว, 24 พ.ย. 2563
ป-63๓ 90-๓ 40 ลว, 25 พ.ย. 2563
ป-63๓ 90-๓41 ลว, 25 พ.ย. 2563
ป-63๓ 90-๓42 ลว, 25 พ.ย. 2563
ป-63๓90-0043 ลว, 25 พ.ย. 2563
ป-63๓90-0044 ลว, 25 พ.ย. 2563
ป-63๓ 90-๓ 45 ลว, 27 พ.ย. 2563
ป-63๓ 90-๓ 46 ลว, 30 พ.ย. 2563
ป-63๓ 90-0047 ลว, 30 พ.อ. 2563
ป-63๓ 90-๓ 48 ลว, 30 พ.อ. 2563
ป-63๓ 90-๓49 ลว, 30 พ.ย. 2563

วัน?! 1-30 เสือน พฤศจิก ายน พ.ศ. 2563
กลุ่มงาบจัดเอ สำนักบริการและจัดเอ องดัการขบส่งมวลขนกรุงเทพ

ลำดับ

งาน?!จัดเอจัดข้าง

34 ฟ้อ อุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน
จำนวน 2 รายการ
35 จ้างทำงานต้านติดตามหปีและบังคับ
คด

วงเงิน?!จะเฮหริฮข้าง

วิธีเอหริฮข้าง

14,432.16.

โดยวิธี
เฉทาะเจาะจง
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

190,680.00:

ผู้เด้รับคัดเสือกและราคา?!ตกลงเอหริอ่ข้าง
รายเอ ผู้เลนอราคาและราคา?!เลนอ
ราคา?!ตกลง. เฮ (บาท)
ราคา?!เลนอ (บาท)
รายเอ ผู้เ,ด้รับดัดเสือก
รายเอ ผู้เลนอราคา
14,432.16 รวม
หจก.พระยาไกร อินเตอร์
14,432.16 รวมภาพีมูลค่าเร่!ม หจก.พระยาไกร อินเตอร์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เทรด
เทรด
รวม
องค์
ก
ารซนส่
ง
มวลขนกรุ
ง
เทพ
องค์การ‘ขนส่งมวลซบ
รวมภาพี
ม
ล
ู
ค่
า
เร่
!
ม
190,680.00
190,680.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรุงเทพ

สฃร.!

เหตุผล?!คัดเสือกโดยลรุป
มึคุณสมบัติถูกต้องตามพิ่
องค์การกกหบด
ปิคุณสมบัติถูกต้องตามที่
องค์การก0กหนด

เลข?!และวับ?!ของสัญญาหริอข้อตกลงใบการเอหรีอจัาง
แ-63^-^0-0050 ลว. 30 พ.ย. 2563
จ.!69/ 2563 ลว.. 16 พ.ย. 2563

