
วงเงินที่จะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จ้างเปล่ียนตู้แอร์หน้า - หลังรถยนต์ราชการ 45,975.37 45,975.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีที ออโต้คาร์ จ ากดั บริษัท จีที ออโต้คาร์ จ ากดั ราคาพจิารณาแล้ว จ  83/2564

หมายเลขทะเบยีน นข 5404 ฉะเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่

ของส านักงานประกนัสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 22 ธันวาคม 2564

สาขาพนมสารคาม

2 เช่าเต็นท์ขนาด 5 x 12 เมตร ติดต้ังบริเวณ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสวัสด์ิ การผ้าใบ จ ากดั บริษัท ศรีสวัสด์ิ การผ้าใบ จ ากดั ราคาพจิารณาแล้ว จ  84/2564

ส านักงานประกนัสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่

(ระยะเวลา 60 วัน) 24 ธันวาคม 2564

3 เช่าเต็นท์ขนาด 3 x 3 เมตร ติดต้ังบริเวณ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสวัสด์ิ การผ้าใบ จ ากดั บริษัท ศรีสวัสด์ิ การผ้าใบ จ ากดั ราคาพจิารณาแล้ว จ  85/2564

ส านักงานประกนัสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่

(ระยะเวลา 60 วัน) 24 ธันวาคม 2564

4 จ้างซ่อมแซมหอ้งน้ าภายในอาคารส านักงาน 62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุพรากลุ ยุปาระมี นายยุพรากลุ ยุปาระมี ราคาพจิารณาแล้ว จ  86/2564

ประกนัสังคมจังหวัดเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่

24 ธันวาคม 2564

5 จ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณส านักงาน 1,003,200.00 1,003,200.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก ราคาพจิารณาแล้ว จ  87/2564

ประกนัสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) เหมาะสม ลงวันที่

ประจ าป ี2565 24 ธันวาคม 2564

6 จ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณส านักงาน 1,003,200.00 1,003,200.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก ราคาพจิารณาแล้ว จ  88/2564

ประกนัสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) เหมาะสม ลงวันที่

สาขาบางปะกง ประจ าป ี2565 24 ธันวาคม 2564

7 จ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณส านักงาน 501,600.00 501,600.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก ราคาพจิารณาแล้ว จ  79/2564

ประกนัสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) เหมาะสม ลงวันที่

สาขาพนมสารคาม ประจ าป ี2565 24 ธันวาคม 2564

8 เช่าอาคารพาณิชย์เปน็ที่ท าการส านักงาน 720,000.00 720,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอท็ จีที แด๊ป จ ากดั บริษัท เอท็ จีที แด๊ป จ ากดั ราคาพจิารณาแล้ว จ  90/2564

ประกนัสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง เหมาะสม ลงวันที่

และเปน็อาคารเกบ็เอกสาร ประจ าป ี2565 27 ธันวาคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่  1  -  31  ธันวาคม  2564

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง



วงเงินที่จะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่  1  -  31  ธันวาคม  2564

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง

9 เช่าอาคารพาณิชย์เปน็ที่ท าการส านักงาน 420,000.00 420,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุคลธร ทิสาลี นางสาวยุคลธร ทิสาลี ราคาพจิารณาแล้ว จ  91/2564

ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม เหมาะสม ลงวันที่

และเปน็อาคารเกบ็เอกสาร ประจ าป ี2565 27 ธันวาคม 2564

10 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเพือ่ใช้ในงานราชการ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กอ๊ปปี ้ริช จ ากดั บริษัท กอ็ปปี ้ริช จ ากดั ราคาพจิารณาแล้ว จ  92/2564

ของส านักงานประกนัสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่

ประจ าป ี2565 29 ธันวาคม 2564

11 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเพือ่ใช้ในงานราชการ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กอ๊ปปี ้ริช จ ากดั บริษัท กอ๊ปปี ้ริช จ ากดั ราคาพจิารณาแล้ว จ 93/2564

ของส านักงานประกนัสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่

สาขาบางปะกง ประจ าป ี2565 29 ธันวาคม 2564

12 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเพือ่ใช้ในงานราชการ 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กอ๊ปปี ้ริช จ ากดั บริษัท กอ๊ปปี ้ริช จ ากดั ราคาพจิารณาแล้ว จ 94/2564

ของส านักงานประกนัสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่

สาขาพนมสารคาม ประจ าป ี2565 29 ธันวาคม 2564

13 เช่าเคร่ืองโรเนียวดิจิตอลเพือ่ใช้ในงานราชการ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กอ๊ปปี ้ริช จ ากดั บริษัท กอ๊ปปี ้ริช จ ากดั ราคาพจิารณาแล้ว จ  95/2564

ของส านักงานประกนัสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่

ประจ าป ี2565 29 ธันวาคม 2564

14 เช่าเคร่ืองโรเนียวดิจิตอลเพือ่ใช้ในงานราชการ 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กอ๊ปปี ้ริช จ ากดั บริษัท กอ๊ปปี ้ริช จ ากดั ราคาพจิารณาแล้ว จ  96/2564

ของส านักงานประกนัสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่

สาขาพนมสารคาม ประจ าป ี2565 29 ธันวาคม 2564

15 ซ้ือน้ าด่ืมของส านักงานประกนัสังคมจังหวัด 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 4415 อนิเตอร์ บริษัท 4415 อนิเตอร์ ราคาพจิารณาแล้ว ซ  46/2564

ฉะเชิงเทรา ประจ าป ี2565 กรุ๊ป จ ากดั กรุ๊ป จ ากดั เหมาะสม ลงวันที่

29 ธันวาคม 2564

16 ซ้ือน้ าด่ืมของส านักงานประกนัสังคมจังหวัด 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 4415 อนิเตอร์ บริษัท 4415 อนิเตอร์ ราคาพจิารณาแล้ว ซ  47/2564

ฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ประจ าป ี2565 กรุ๊ป จ ากดั กรุ๊ป จ ากดั เหมาะสม ลงวันที่

29 ธันวาคม 2564



วงเงินที่จะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่  1  -  31  ธันวาคม  2564

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง

17 ซ้ือน้ าด่ืมของส านักงานประกนัสังคมจังหวัด 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 4415 อนิเตอร์ บริษัท 4415 อนิเตอร์ ราคาพจิารณาแล้ว ซ  48/2564
ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจ าป ี2565 กรุ๊ป จ ากดั กรุ๊ป จ ากดั เหมาะสม ลงวันที่

29 ธันวาคม 2564
18 จ้างเหมาก าจัดปลวก มด แมลง และหนู 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส ราคาพจิารณาแล้ว จ  97/2564

ของส านักงานประกนัสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั เหมาะสม ลงวันที่
ประจ าป ี2565 29 ธันวาคม 2564

19 จ้างเหมาก าจัดปลวก มด แมลง และหนู 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส ราคาพจิารณาแล้ว จ  98/2564
ของส านักงานประกนัสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั เหมาะสม ลงวันที่
สาขาบางปะกง ประจ าป ี2565 29 ธันวาคม 2564

20 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหย่อมของส านักงาน 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศศิธร ใจสดศรี นายศศิธร ใจสดศรี ราคาพจิารณาแล้ว จ  99/564
ประกนัสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าป ี2565 เหมาะสม ลงวันที่

29 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ :  ด าเนินการตามพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


