


เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตัวประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

1 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 25,680.50 - -
(PTT Fleet Card) ประจ้าเดือน  กรกฎาคม 2564

2 0245534000226 บริษัท ศรีสวัสด์ิการผ้าใบ จ้ากัด เช่าเต็นท ์ขนาด 3 x 3 เมตร จ้านวน 2 หลัง 4,280.00 ๖/๐๗/๒๕๖๔ จ 47/2564

ของส้านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ระยะเวลาเช่า 60 วัน)

3 0205561017878 บริษัท ก๊อปปี้ ริช จ้ากัด ซ้ือหมึกเคร่ืองโรเนียวดิจิตอล จ้านวน 3 กล่อง 2,550.00 ๖/๐๗/๒๕๖๔ ซ 20/2564

ของส้านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สาขาพนมสารคาม

4 0243544000154 หา้งหุน้ส่วนจ้ากัด เอส ท ีแอร์ ฉะเชิงเทรา จ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ส้านักงาน 2,653.60 ๑๓/๐๗/๒๕๖๔ จ 49/2564

รายการเคร่ืองปรับอากาศ สปส.ฉช.01-31-007-57/3
ของส้านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

5 3240600353390 นายมานพ  ผาสุข จ้างจัดท้าฐานพร้อมเสาส้าหรับปกัธงชาติ 2,600.00 ๒๐/๐๗/๒๕๖๔ จ 50/2564

ของส้านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สาขาพนมสารคาม

6 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 24,810.40 - -

(PTT Fleet Card) ประจ้าเดือน  สิงหาคม 2564

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 4  (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564)

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ

ล ำดับที่ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตัวประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 4  (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564)

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ

ล ำดับที่ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง

7 3240200244488 อักษรศิลป์ จ้างจัดท้าปา้ยไวนลิ จ้านวน 1 ปา้ย เพื่อประชาสัมพันธ์ 560.00 ๔/๐๘/๒๕๖๔ จ 52/2564

เผยแพร่งานประกนัสังคม ของส้านักงานประกนัสังคม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

8 0245538000034 บริษัท จันทราทติย์ ศึกษาภัณฑ์ จ้ากัด จ้างจัดท้าตรายาง จ้านวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงาน 2,040.00 ๒๓/๐๘/๒๕๖๔ จ 56/2564

ราชการของส้านักงานประกนัสังคมจงัหวัดฉะเชงิเทรา

สาขาบางปะกง

9 0243544000154 หา้งหุน้ส่วนจ้ากัด เอส ท ีแอร์ ฉะเชิงเทรา จ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ส้านักงาน 856.00 ๒๓/๐๘/๒๕๖๔ จ 58/2564

รายการเคร่ืองปรับอากาศ สปส.ฉช.บก.01-31-005-54/3

ของส้านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สาขาบางปะกง

10 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 23,860.30 - -

(PTT Fleet Card) ประจ้าเดือน  กันยายน 2564

11 0245534000226 บริษัท ศรีสวัสด์ิการผ้าใบ จ้ากัด เช่าเต็นท ์ขนาด 3 x 3 เมตร จ้านวน 2 หลัง 4,280.00 ๘/๐๙/๒๕๖๔ จ 60/2564

ของส้านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ระยะเวลาเช่า 60 วัน)

12 3609900362569 นายนิกร  ดาราน้อย จ้างจัดท้าฉากกั้นอะคริลิคเพื่อปอ้งกันการแพร่ 1,900.00 ๘/๐๙/๒๕๖๔ จ 61/2564



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตัวประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 4  (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564)

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ

ล ำดับที่ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง

กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า ของส้านักงานประกนัสังคม

จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม

13 0243544000154 หา้งหุน้ส่วนจ้ากัด เอส ท ีแอร์ ฉะเชิงเทรา จ้างล้างท้าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 3,103.00 ๘/๐๙/๒๕๖๔ จ 62/2564

จ้านวน 5 เคร่ือง ของส้านักงานประกันสังคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม

14 0245538000034 บริษัท จันทราทติย์ ศึกษาภัณฑ์ จ้ากัด จ้างจัดท้าตรายาง จ้านวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงาน 3,670.00 ๒๑/๐๙/๒๕๖๔ จ 64/2564

ราชการของส้านักงานประกนัสังคมจงัหวัดฉะเชงิเทรา

15 0243544000154 หา้งหุน้ส่วนจ้ากัด เอส ท ีแอร์ ฉะเชิงเทรา จ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ส้านักงาน 535.00 ๒๓/๐๙/๒๕๖๔ จ 66/2564

รายการเคร่ืองปรับอากาศ สปส.ฉช.บก.01-31-002-63/3

ของส้านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สาขาบางปะกง

16 0205561017878 บริษัท ก๊อปปี้ ริช จ้ากัด จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท 2,300.50 ๒๙/๐๙/๒๕๖๔ จ 67/2564

สปส.ฉช.บก.13-12-005-57/2 ของส้านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง

17 0205561017878 บริษัท ก๊อปปี้ ริช จ้ากัด จ้างซ่อมแซมเคร่ืองโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 3,745.00 ๒๙/๐๙/๒๕๖๔ จ 68/2564



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตัวประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 4  (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564)

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ

ล ำดับที่ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง

สปส.ฉช.01-25-001-56/2 ของส้านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รวมทั้งสิน้ 109,424.30


