
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือหรือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหย่อมของส านักงาน 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศศิธร  ใจสดศรี นายศศิธร  ใจสดศรี ราคาพจิารณาแล้ว จ 32/2563

ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่
3 กรกฎาคม 2563

2 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ส านักงาน 3,402.60 3,402.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ราคาพจิารณาแล้ว จ 33/2563
รายการเคร่ืองปรับอากาศ ของส านักงาน เอส ท ีแอร์ ฉะเชิงเทรา เอส ท ีแอร์ ฉะเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 กรกฎาคม 2563

3 ซ้ือวัสดุเพื่อประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสาร 256,372.00 256,372.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเวทฟิ บริษทั อินโนเวทฟิ ราคาพจิารณาแล้ว ซ 27/2563
งานประกันสังคม ของส านักงานประกันสังคม รอยัล จ ากัด รอยัล จ ากัด เหมาะสม ลงวันที่
จังหวัดฉะเชิงเทราและสาขา 3 กรกฎาคม 2563

เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชาอูชิโน จ ากัด บริษทั ราชาอูชิโน จ ากัด ราคาพจิารณาแล้ว ซ 28/2563
เหมาะสม ลงวันที่

3 กรกฎาคม 2563
4 ซ้ือเสากัน้ทางเดินภายในส านักงานประกันสังคม 18,404.00 18,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก็อปปี้ริช จ ากัด บริษทั ก็อปปี้ริช จ ากัด ราคาพจิารณาแล้ว ซ 29/2563

จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง เหมาะสม ลงวันที่
20 กรกฎาคม 2563

5 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข 4,630.96 4,630.96 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยธาดา บริษทั ไทยธาดา ราคาพจิารณาแล้ว จ 34/2562
ทะเบยีน กบ 9063 ฉะเชิงเทรา ของส านักงาน มอเตอร์ จ ากัด มอเตอร์ จ ากัด เหมาะสม ลงวันที่
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 21 กรกฎาคม 2563

6 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข 5,080.36 5,080.36 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยธาดา บริษทั ไทยธาดา ราคาพจิารณาแล้ว จ 35/2562
ทะเบยีน กบ 9057 ฉะเชิงเทรา ของส านักงาน มอเตอร์ จ ากัด มอเตอร์ จ ากัด เหมาะสม ลงวันที่
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 21 กรกฎาคม 2563

7 ซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 2 รายการ ของส านักงาน 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ศิริโรจน์ครุภณัฑ์ ศิริโรจน์ครุภณัฑ์ ราคาพจิารณาแล้ว ซ 30/2562
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่
สาขาพนมสารคาม 24 กรกฎาคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563
ส านักงานประกันสังคมจังหวดัฉะเชิงเทรา

วนัที ่ 1  -  31  กรกฎาคม  2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือหรือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง จ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563
ส านักงานประกันสังคมจังหวดัฉะเชิงเทรา

วนัที ่ 1  -  31  กรกฎาคม  2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 21 รายการ 67,465.00 67,465.00 เฉพาะเจาะจง ศิริโรจน์ครุภณัฑ์ ศิริโรจน์ครุภณัฑ์ ราคาพจิารณาแล้ว ซ 31/2562
ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่
สาขาพนมสารคาม 24 กรกฎาคม 2563

9 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง ศิริโรจน์ครุภณัฑ์ ศิริโรจน์ครุภณัฑ์ ราคาพจิารณาแล้ว จ 36/2562
ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่

30 กรกฎาคม 2563
10 ซ้ือวัสดุเพื่อเยีย่มผู้ประกันตนเจ็บปว่ย 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเวทฟิ บริษทั อินโนเวทฟิ ราคาพจิารณาแล้ว ซ 32/2562

ในสถานพยาบาลและผู้ทพุพลภาพ รอยัล จ ากัด รอยัล จ ากัด เหมาะสม ลงวันที่
และผู้ปว่ยหลังภาวัวิกฤต 31 กรกฎาคม 2563
(Intermediate Care) ประจ าป ี2563

หมายเหตุ :  ด าเนินการตามพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


