
จับท่ี 1-31 เดอบ ตุลาคม ห.ศ. 2563
กลุ่มงาบจัดฟ้อ สำนักบริการและจัดฟ้อ องค์การขบส่งมวลขนกรุงเทพ

สขร.1

งานท่ีจัดฟ้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะฟ้อหรีอจ้าง วิธฟ้อหริอจ้าง รายท่ีอ เ̂สบอราคาและราคาท่ีเสบอ ผู้ไต้รับตัดเสือกและราคาท่ีตกลงฟ้อหริอจ้าง เหตุผลท่ีตัดเสือกโดยสรุป งใบการฟ้อหริอจ้าง
รายท่ีอ เ̂สบอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) รายท่ีอผู้เต้รับตัดเสือก ราคาท่ีดกลงฟ้อ (บาท)

1 จ้างทำฟ้าย!วปิล 
จำบวบ 4 ผบ

9,638.00 โดยวิสิ
เฉพาะเจาะจง

บ.เอส กราฟพิค แอนด์ 
ดเขน์ จำตัด

9,638.00 โมเข้าระบบ 
ภาบีมูลค่าเพิม

บ.เอ? กราฟพิค แอบด' 
ดโขบ์ จำตัด

9,638.๓ ไม่เข้าระบบ 
กาบีมูลค่าเพม

ปีๆ ณสมนัทีถูกต้องดามท่ี 
องค์การกำหบด

แ-63^-90-0001 ลว. 1 ด.ค. 2563

2 ฟ้อ?วิดข์เชีอมด่อตัญญาณ 
เนีดเวิร์ค จำบวบ 1 ตัว

2,461.00 โดยวิธ
เฉพาะเจาะจง

ป. เปญกริป แอคเข?โขริ 
จำตัด

2,461.00 รวมกาบีมูลค่าเพิม บ. เบญกรุป แอคเข?โขริ 
จำตัด

2,461.๓ รวม
กาบีมูลค่าเพิม

ปีๆ ณ?มบ้ทีถูกต้องดามท่ี 
องค์ก'รกำหนด

แ-63^-90-0๓2 ลว. 8 ด.ค. 2563

3 จ้าง พิมพ์ค่ัวรถองค์การ 
จำบวบ 13 รายการ

295,619.60 โดยวิธ
เฉพาะเจาะจง

สำนักงาบสลากกบแบ่ง 
รัฐบาล

295,619.60 รวมกาบีมูลค่าเพิม สำนักงาบสลากตับแบ่ง 
รัฐบาล

295,619.60 รวม
กาบีมูลค่าเพิม

ปีคุณ?บบ้ทีถูกต้องตาบท 
องค์ก-รกำหนด

แ-63*-900003 ลว. 8 ด.ค. 2563

4 จ้างพิมพ์ บข.ข.32 ไมปิเต้บปรุ 
จำบวบ 15 กลอง

14,156.10 โดยวิธิ
เฉพาะเจาะจง

บ. โรงงารอุดสาหกรรม 
กระคาบบางประอิน

14,156.10 รวมกาบีมูลคาเพิม บ. โรงงารอุด?'หกรรม 
กระดาบบางประอิน

14,156.10 รวม
กาบีมูลค่"เพิม

ปีๆ ณ?มบ้ทีถูกต้องตามที 
องค์ก-รกำหบด

แ-63X 90๓ 10 ลว. 14 ด.ค. 2563

5 ฟ้อ เวขตับท'ยา
จำบวบ 23 รายการ

67,033.30 โดยวิธ
เฉพาะเจาะจง

องค์การ เกส้ขกรรม 67,033.30 รวมกาบีมูลค่าเพิม องค์การ เกส้ขกรรม 67,033.30 รวม
กาบีมูลค่าเพิม

ปีๆ ณ?มบ้ทีถูกต้องดามท่ี 
องค์ก-รกำหนด

แ-63X90-๓12 ลว. 15 ด.ค. 2563

6 ฟ้อ กระดาบ 4 4 ขบ-ด 70 แกรม 
จำบวน 435 ริม

32,581.50 โดยวิธ
เฉพาะเจาะจง

บ. ริมส์ แอบค์ โรลส์ 
จำตัด

32,581.50 รวมกาบีมูลค่าเพิม บ. ริม?' แอบด์ โรล?'
จำตัด

32,581.50 รวม
ภาบีมูลค่าเพิม

ปีๆ ณ?มบ้ทีถูกต้องดามที 
องค์การกำหนด

เส่-630(-90-๓13 ลว. 15 ด.ค. 2563

7 ฟ้อหปีกเครองพิมพ์ 
จำบวบ 9 รายการ

197,596.90 โดยวิริ
เฉพาะเจาะจง

บ. เบญกรุป แอคเข?โขริ 
จ'"ตัด

197,596.90 รวมกาบีมูลค่าเพิม บ. เบญกรุ้ป แอคเข?โขริ 
จำกัด

197,596.90 รวม
กาบีมูลค่าเพิม

ปีๆ ณ?มบ้ดถูกต้องตามท่ี 
องค์การกำหนด

แ-63*-90-๓15 ลว. 16 ต.ค. 2563

8 ฟ้ออุปกรณ์สำนักงาบ 
จำบวบ 3 รายการ

1,547.22 โดยวิธ
เฉพาะเจาะจง

รัาบ ข้าวหอม เคริองเชียบ 1,547,22 รวมกาบีมูลค่าเพิม รัาบ ข้าวหอม เคริองเชียบ 1,547.22 รวม
กาบีมูลคาเพิม

ปีๆ ณ?มบ้ติถูกต้องตามท่ี 
องค์การกำหนด

แ-63^-90-๓16 ลว. 16 ด.ค. 2563

9 ฟ้อ■ ชดไส้กรองนา 
จำบวบ 2 ไ!ด

1,391.00 โดยวิริ
เฉพาะเจาะจง

บ.แ?งเอก1ข้พพลาย? จำตัด 1,391.๓ รวมกาบีมูลค่าเพิม บ.แสงเอกข้พพลาย? จํ"ตัด 1,391.๓ รวม
กาบีมูลคาเพม

ปิคุณสมบ้ทีถูกต้องตามท่ี 
องค์การกำหนด

แ-63* 90-๓!7 ลว. 16 ด.ค. 2563

10 จ้างทำนัดรแสดงตัวหนักง"บ 
จำบวบ 5,000 ใบ

58,850.00 โดยวิริ
เอพ"ะเจาะจง

บ.แ?บ?คบธ จำตัด 58,850.๓ รวมก-บีมูลคาเพิม บ.แ?บ?คบธ์ จำตัด 58,850.๓ รวม
กาบีมูลค่าเพิม

ปีๆ ณสมบํดิถูกต้องดามที 
องค์การกำหบด

เส่-63* 90๓ 18 ลว. 16 ด.ค. 2563

11 ฟ้ออุปกรณ์ข่อมเคริองปริ'บอากาศ 
จำบวบ 4 ราบการ

5,291.15 โดยวิธิ
เฉพาะเจาะจง

บ. แอร-คอบ มาร'เกดค่ัง 
จำตัด

5,291.15 รวมก"บีมูลคาเพิม บ. แอร'-คอบ มาร์เกิดค่ัง จก 5,291.15 รวม
ภาบีมูลค่าเพิม

ปีๆ ณ?มบํดถูกต้องดามท่ี 
องค์การกำหบด

แ-63X 90๓ 21 ลว. 20 ด.ค. 2563

12 ฟ้ออุปกรณ์สำนักงาบ 
จำบวบ 11 รายการ

27,232.57 โดยวิธิ
เฉพาะเจาะจง

ห.จก.เอ?.พิ.เอิบ ม'’เกิดค่ัง 27,232.57 รวมกาบีมูลคาเพิม ห.จก.เอ?.ท.เอิบ ม"เกิดค่ัง 27,232.57 รวม
กาบีมูลค่าเพิม

ปีๆณ?มนัดถูกต้องดามท่ี 
องค์การกำหบด

8-63*-90๓ 22 ลว. 21 ต.ค. 2563

13 ฟ้อแบดเดอรริแท้ง 
จำบวน 2 รายการ

12,262.20 โดย1วิ?
เฉพาะเจาะจง

รัาบ ที.อารุ พ. ข้พพลาย 12,262.20 รวมกาบีมูลคาเพิม รัาน ที.อารุ .พิ. ขัพพลาย 12,262.20 รวม
กาบีมูลค่าเพิม

ปีๆณ?มนัติถูกต้องตามท่ี 
องค์การกำหนด

แ-63X90-๓23 ลว. 21 ต.ค. 2563

14 ฟ้อ อุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาบ 
จำบวบ 13 รายการ

16,916.70 โดยวิธ็
เฉพาะเจาะจง

หจก.พระยาโกร อินเตอร์ 
เทรด

16,916.70 รวมกาบีมูลค่าเพิม หจก.พระยาไกร อินเตอร์ 
เทรด

16,916.70 รวม
ภาบีมูลค่าเพิม

ปีๆ ณ?มนัทีถูกต้องตามท่ี 
องค์การกำหนด

แ-63^-90-๓24 ลว. 21 ต.ค. 2563

15 ฟ้อเวขตับท'ยา 
จำบวบ 10 รายการ

37,136.00 โดยวิธ
เฉพาะเจาะจง

บ.อิ พอร์ แอล เอม จำกัด 
(มหหาขบ)

37,136.๓ รวมกาบีมูลค่าเพิม บ.อิ ฟอร์ แอล เอม จำตัด 
(มหหาขบ)

37,136.00 รวม
ภาบีมูลค่าเพม

ปีๆณ?มบ้ตถูกต้องตามท่ี 
องค์ก-รกำหบด

แ-63X 90๓ 26 ลว. 26 ต.ค. 2563

16 ฟ้ออุปกรณ์ข่อมเคริองปรับอ"กาศ 
จำบวบ 7 รายการ

2,840.85 โดยวิธ
เฉพาะเจ"ะจง

รัาบ ที.อารุ .พิ. ข้พพลาย 2,840.85 รวมกาบีมูลค่าเพม รัาบ ทิ.อารุ .พิ. ข้พพลาย 2,840.85 ไม่ปี
ภาบีมูลค่าเพิม

ปีๆ ณ?มนัทีถูกต้องดามที 
องค์ก-รกำหนด

แ-63X 90๓ 28 ลว. 27 ด.ค. 2563



วับท่ี 1-31 เดิอน ตุลาคม พ.ศ, 2563
กลุ่มงานจัดข๋ึเอ สำนักบริการและจัดขอ องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ สขร.!

สำดับ งาบท่ีจัดบ้ีอจัดจ้าง วงเงินท่ีจะเอหรีอจ้าง วร๊เอหรอจ้าง รายข้อม้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ไดัรับดัดเลีอกและราคาท่ีตกลงบ้ีอหรือจ้าง เหตุผลท่ีดัดเลีอกโดยสรุป เลขท่ีและวับท่ีของสัญญาห่รือข้อตกลงใบการบ้ีอหรือจ้างรายข้อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเลบอ (บาท) รายข้อผู้ใดัรับดัดเลีอก ราคาท่ีตกลง'บ้ีอ (บาท)
17 เออุปกรณ์'ข่อมเคร็องปรับอากาศ 

จำบวบ 6 รายการ
2,573.35 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้าน ท่ี.อาร .พี. จัพพลาย 2,573.35 รวมภาษีรุ)ลคาเพม ร้าน ท่ี.อาร .พี. จัพพลาย 2,573.35 รวม

ภาษีมูลค่าเพม
มึคุณสมป่ติถูกต้องตามท่ี 
องค์การกำหนด

๘-63*-?0-0029 ลว. 27 ต.ค. 2563

18 บ้ีอกระอุกเกีบบีสสาวะ 
จำบวน 1,500ใบ

3,210.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.พระยาใกร อินเดอร' 
เทรด

3,210.00 รวมภาษีมูลค่าเพ์ม หจก.พระยาใกร อินเตอร์ 
เทรด

3,210.00 รวม
ภาษีมูลค่าเพม

มึคุณสมนัติถูกต้องดามท่ี 
องค์การกำหนด

แ-63X90-0030 ลว. 27 ต.ค. 2563

19 จ้างทำวารสารล้อ!'!มุบ ราคาเสมละ 
5.50 บาท จำบวบ 8,000 เล่ม

44,000.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บ. ดอกเบ้ีย จำกัด 44,000.00 รวมภาษีมูลค่าเพ์ม บ. ดอกเบ้ีย จำกัด 44,000.00 รวม
ภาษีมูลค่าเพีม

มึตุณสมบ้ดิถูกต้องดามท่ี 
องค์การกำหนด

๘-63^-90-0031 ลว. 26 ต.ค. 2563

20 บ้ีออุปกรณ์ข่อมเครืองปรับอากาศ 
จำบวบ 9 รายการ

11,449.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บ. สมหวัง เอ็นจิเบียรืง 
แอบด์ จัพพลาย จำกัด

11,449.00 รวมภาษีมูลค่าเพิม บ. สมหวัง เอ็นจิเบียรืง 
แอบด์ จัพพลาย จำกัด

11,449.00 รวม
ภาษีมูลคาเพม

มึคุณสมบัติถูกต้องดามท่ี 
องค์การกำหนด

๘-63^-90-0036 ลว. 29 ต.ค. 2563

21 เอหมึกเคริองพิมพ์ 8?50๘ 
14160 จำบวบ 2 ขวด

749.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บ. เบญกรุ้ป แอคเขสโขร็ 
จำกัด

749.00 รวมภาษีมูลคาเพิม บ. เบญกรืป่ แอคเขสโขริ 
จำกัด

749.00 รวม
ภาษีมูลค่าเพิม

มึคฺณสมป่ติถูกต้องดามท่ี 
องค์การกำหนด

๘-63^-90-0038 ลว. 29 ต.ค. 2563

22 เอลวดเย็บกระดาษ 12 กลอง, 
เข้อกป่าน 12 ม้วน

898.80 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บ. เบญกร้ป่ แอคเขสโขร็ 
จำกัด

898.80 รวมภาษีมูลค่าเพม บ. เบญกรุ้ป แอคเข?โขรื 
จำกัด

898.80 รวม
ภาษีมูลค่าเพม

มึคุณสมบัติถูกต้องดามท่ี 
องค์การกำหนด

๘-63^-90-0039 ลว. 29 ด.ค. 2563

23 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ สมุดป่ระจำรถ 
จำบวน 16,780 เล่ม

186,258.00 โดยวิธี 6-เว1๘๘เก8 บ.ประชุมข่าง จำกัด 186,258.00 รวมภาษีมูลค่าเพม บ.ประชุมข่าง จำกัด 186,258.00 รวม
ภาษีมูลค่าเพิม

มึคุณสมบัติถูกต้องตามท่ี 
องค์การกำหนด

จ.101/2563 ลว. 1 ด.ค. 2563

24 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ข?มก. 1-01 และ 
ฃสมก.1-02

1,010,151.00 โดยวิธี 6-๒๘๘เก8 บ.สไดล' คีเอิฟ เอาส' 1,010,151.00 รวมภาษีมูลค่าเพม บ.สใดล์ ติเอ็ท่ เอ้าส์ 1,010,151.00 รวม
ภาษีมูลค่าเพิม

มึคุณสมบัติถูกต้องดามท่ี 
องค์การกำหนด

จ.102/2563 ลว. 26 ต.ค. 2563

25 จ้างผลีตล้อวิติทัศน์ และแผนท่ีบท่ 
กีจการองค์การอนับปรุง

483,000.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บ.ทริปิต้ัพลัส จำกัด 483,000.00 รวมภาษีมูลคาเพิม บ.ทรินัต้ัพสัส จำกัด 483,000.00 รวม
ภาษีมูลคาเท่ีม

มึคุณสมป่ติถูกต้องดามท่ี 
องค์การกำหนด

จ.138/2563 ลว. 29 ต.ค. 2563

26 จ้างทำความสะอาด องค์การขนสง 
มวลขน สำนักงานใหญ่ ฃสมก.

1,343,683.56
โดยวิธี 6-61๘๘1ก8

หจก. บี.เจ.เขอร็วิส 2081 1,343,683.56 รวมภาษีมูลค่าเพม หจก. บี.เจ.เขอรืวิส 2081 1,343,683.56 รวม
ภาษีมูลค่าเพบ

มึคุณสมบ่!ติถูกต้องดามท่ี 
องค์การกำหนด

จ.115/2563 ลว. 12 ต.ค. 2563

27 เข่าเครัอง โล06 ร03ก และอุปกรณ์ 
ติดต้ัง

493,056.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บ.มาสเดอร์เทค อินเตร์ 
เบจับแบล จำกัด

493,056.00 รวมภาษีมูลคาเพม บ.มาสเตอร์เทค อินเตร์ 
เนจันแนล จำกัด

493,056.00 รวม
ภาษีมูลค่าเพิม

มึคุณสมบัติถูกต้องดามท่ี 
องค์การกำหนด

ข.74/2563 ลว. 1 ต.ล. 2563

28 สัญญาเข่าใข้บริการล้อสัญญาณใย 
แก้วความเร็วสูง

452,610.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บ.อินเดอร์ล้ิงค์ เทเลคอม 
จำกัด (มหาขบ)

452,610.00 รวมภาษีมูลค่าเพ์ม บ.อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม 
จำกัด (มหาขน)

452,610.00 รวม
ภาษีมูลค่าเพม

มีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ี 
องค์การกำหนด

ข.75/2563 ลว. 6 ด.ค. 2563

29 สัญญาเข่าใข้บริการล้อสัญญาณ 
ความเร็วสูง ฬเ315

643,284.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บ.อินเดอร'ล่ํงค์ เทเลคอม 
จำกัด (มหาขบ)

643,284.00 รวมภาษีมูลคาเพิม บ.อินเตอร์ล่ํงค์ เทเลคอม 
จำกัด (มหาขน)

643,284.00 รวม
ภาษีมูลคาเพม

มึคุณสมบัติถูกต้องด''มท่ี 
องค์การกำหนด

ข.76/2563 ลว. 6 ต.ค. 2563

30 สัญญาเข่าใข้บริการล้อสัญญาณ 
ความเร็วสูง ขดร.2 (ยู่ท่าอิฐ)

30,174.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บ.อินเดอร'ล่ํงค์ เทเลคอม 
จำกัด (มหาขบ)

30,174.00 รวมภาษีมูลค่าเพ์ม บ.อินเตอร์ล่ํงค์ เทเลคอม 
จำกัด (มหาขน)

30,174.00 รวม
ภาษีมูลค่าเพม

มึคุณสมบัติถูกต้องดามท่ี 
องค์การกำหนด

ข.77/2563 ลว. 6 ต.ค. 2563

31 สัญญาเข่าใข้บริการล้อสัญญาณ 
ความเร็วสูง ขดร.1(ยู่บางนัวทอง)

30,174.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บ.อินเดอร์ล้ิงค์ เทเลคอม 
จำกัด (มหาขบ)

30,174.00 รวมภาษีมูลค่าเพิม บ.อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม 
จำกัด (มหาขน)

30,174.00 รวม
ภาษีมูลค่าเพิม

มึคุณสมบ้ติถูกต้องดามท่ี 
องค์การกำหนด

ข.78/ 2563 ลว. 6 ต.ค. 2563

32 เอเคร็องพิมพ์ ชก6 ?ก่กเ6โ พร้อม 
อุปกรณ์ จำนวน 1 เคร็อง

599,999.99 [ดย'วิธี 6-61๘๘เก8 บ.คอมพ้ิวเดอร์ เพอริ- 
เท่อรัล แอนด์ จัพพลาย

599,999.99 รวมภาษีมูลค่าเพม บ.คอมพ้ิวเดอร์ เพอริ-เท่อรัล 
แอนด์ จัพพลาย

599,999.99 รวม
ภาษีมูลค่าเพม

มีคุณสมบัติถูกต้องดามท่ี 
องค์การกำหนด

ข.19/2563 ลว. 19ต.ค.2563


