แบบ สขร. 1

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
109,600.00

1

งานซ่อมกล้องถ่ายและกล้องถ่ายวีดโี อและภาพนิง่
ระบบดิจติ อล 4 กล้อง

2

งานเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือ
พิมพ์การยื่นแบบเพื่อชาระภาษีประจาปี 2562

148,302.00

3

งานซือ้ วัสดุชา่ งศิลป์

68,266.00

4

งานจ้างเหมากิจกรรมตามภารกิจทีไ่ ด้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (การจัดงานเปิดตัว
แอปพลิเคชั่นกทม.Connect)

5

6

7

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
สานักงานประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
109,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์สรุ ะอนันต์ จากัด
บริษัท ทรัพย์สรุ ะอนันต์ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 109,600 บาท
ราคาทีต่ กลง 109,600 บาท
148,302.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จากัด(มหาชน)
ราคาทีเ่ สนอ 148,302 บาท

68,266.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี 2004 จากัด
(สานักงานใหญ่)
ราคาทีเ่ สนอ 68,266 บาท

500,000.00

500,000.00

งานซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่หอ้ ริโก้ 2 เครื่อง

15,676.57

งานเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์
เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของสถานธนานุบาล
กรุงเพทมหานคร 2 ฉบับ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
เสนอราคาต่าสุด เลขที่ 21-9-62
ลงวันที่ 3 มกราคม 2562

บริษัท มติชน จากัด(มหาชน)
ราคาทีต่ กลง 148,302 บาท

เสนอราคาต่าสุด เลขที่ 21-10-62
ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

บริษัท เทคโนโลยี 2004 จากัด
(สานักงานใหญ่)
ราคาทีต่ กลง 68,266 บาท

เสนอราคาต่าสุด เลขที่ 11-9-62
ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแอมไนน์ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 500,000 บาท

บริษัท ไอแอมไนน์ จากัด
ราคาทีต่ กลง 500,000 บาท

เสนอราคาต่าสุด เลขที่ 21-11-62
ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

15,676.57

เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 15,676.57 บาท

บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จากัด
ราคาทีต่ กลง 15,676.57 บาท

เสนอราคาต่าสุด เลขที่ 21-12-62
ลงวันที่ 14 มกราคม 2562

96,300.00

96,300.00

155,000.00

155,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ผู้จดั การ 360 จากัด
บริษัท ผู้จดั การ 360 จากัด
เสนอราคาต่าสุด
ราคาทีเ่ สนอ 96,300 บาท
ราคาทีต่ กลง 96,300 บาท
เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกโพสต์ จากัด (มหาชน)บริษัท บางกอกโพสต์ จากัด (มหาชน) เสนอราคาต่าสุด
ราคาทีเ่ สนอ 155,000 บาท
ราคาทีต่ กลง 155,000 บาท

งานซือ้ รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั่ (ดีเซล) ปริมาตร
1,288,000.00 1,288,000.00
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ากว่า90 กิโลวัตต์ 1 คัน

(e-bidding)

บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,281,967 บาท

บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จากัด
ราคาทีต่ กลง 1,280,790 บาท

เลขที่ 21-13-62
ลงวันที่ 16 มกราคม 2562
เลขที่ 21-14-62
ลงวันที่ 16 มกราคม 2562

เสนอราคาต่าสุด เลขที่ 12-2-62
ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
สานักงานประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีค่ ดั เลือก
เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
หรือจัดจ้าง (บาท)
(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
4,000,000.00 4,000,000.00 (e-bidding) บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จากัด บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จากัด เสนอราคาต่าสุด เลขที่ 22-4-62
ราคาทีเ่ สนอ 3,898,000 บาท
ราคาทีต่ กลง 3,898,000 บาท
ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

8

งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานคร
ทางสถานีวิทยุ

9

งานจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานคร 5,000,000.00 5,000,000.00

ทางสถานีโทรทัศน์

(e-bidding)

บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 3,424,000 บาท

บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จากัด
ราคาทีต่ กลง 3,390,000 บาท

เสนอราคาต่าสุด เลขที่ 22-5-62
ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

