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

หรือจ้าง

1 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงาน 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปปี ้ริช จ ากัด บริษัท ก๊อปปี ้ริช จ ากัด ราคาพิจารณาแล้ว จ  51/2564

รายการเคร่ืองโทรสาร สปส.ฉช.01-25-001-56/3 เหมาะสม ลงวันที่

ของส านักงานประกันสังคมจงัหวัดฉะเชิงเทรา 4 สิงหาคม 2564

2 จ้างจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย ของส านักงาน 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง อักษรศิลป์ อักษรศิลป์ ราคาพิจารณาแล้ว จ  52/2564

ประกันสังคมจงัหวัดฉะเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่

4 สิงหาคม 2564

3 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 8,690.01 8,690.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท จทีี ออโต้คาร์ จ ากัด บริษัท จทีี ออโต้คาร์ จ ากัด ราคาพิจารณาแล้ว จ  53/2564

นข 5403 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการ เหมาะสม ลงวันที่

ของส านักงานประกันสังคมจงัหวัดฉะเชิงเทรา 9 สิงหาคม 2564

สาขาบางปะกง

4 จา้งเปล่ียนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุยาง บริษัท บญุยาง ราคาพิจารณาแล้ว จ  54/2564

นข 5403 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการ ฉะเชิงเทรา จ ากัด ฉะเชิงเทรา จ ากัด เหมาะสม ลงวันที่

ของส านักงานประกันสังคมจงัหวัดฉะเชิงเทรา 9 สิงหาคม 2564

สาขาบางปะกง
5 ซ้ือวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอพบอน จ ากัด บริษัท ฮอพบอน จ ากัด ราคาพิจารณาแล้ว ซ  22/2564

งานประกนัสังคม ประจ าปี 2564 ของส านักงาน เหมาะสม ลงวันที่
ประกันสังคมจงัหวัดฉะเชิงเทรา 11 สิงหาคม 2564

6 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 6 รายการ 513,000.00 513,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บริบรูณ์กิจ บริษัท บริบรูณ์กิจ 1988 จ ากัด ราคาพิจารณาแล้ว ซ  23/2564
ของส านักงานประกันสังคมจงัหวัดฉะเชิงเทรา 1988 จ ากัด เหมาะสม ลงวันที่
และสาขา ประจ าป ี2564 17 สิงหาคม 2564

7 จา้งจดัท าตรายาง จ านวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงาน 2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จนัทราทิตย์ บริษัท จนัทราทิตย์ ราคาพิจารณาแล้ว จ  56/2564

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2564
ส านักงานประกันสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา

วนัที ่ 1  -  31  สิงหาคม  2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือหรือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
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หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2564
ส านักงานประกันสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา

วนัที ่ 1  -  31  สิงหาคม  2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

ราชการของส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด เหมาะสม ลงวันที่
สาขาบางปะกง 23 สิงหาคม 2564

8 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 7,804.58 7,804.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท จทีี ออโต้คาร์ จ ากัด บริษัท จทีี ออโต้คาร์ จ ากัด ราคาพิจารณาแล้ว จ  57/2564
นข 5404 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของ เหมาะสม ลงวันที่
ส านักงานประกันสังคมจงัหวัดฉะเชิงเทรา 23 สิงหาคม 2564
สาขาพนมสารคาม

9 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงาน 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ราคาพิจารณาแล้ว จ  58/2564
รายการเคร่ืองปรับอากาศ สปส.ฉช. 01-31-005-54/3 เอส ที แอร์ ฉะเชิงเทรา เอส ที แอร์ ฉะเชิงเทรา เหมาะสม ลงวันที่
ของส านักงานประกันสังคมจงัหวัดฉะเชิงเทรา 23 สิงหาคม 2564
สาขาบางปะกง

10 ซ้ือของเย่ียมผู้ทุพพลภาพฯ ของส านักงาน 177,000.00 177,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสถียรสเตนเลสลตีล บริษัท เสถียรสเตนเลสลตีล ราคาพิจารณาแล้ว ซ  24/2564
ประกันสังคมจงัหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าป ี2564 จ ากัด (มหาชน) จ ากัด (มหาชน) เหมาะสม ลงวันที่

24 สิงหาคม 2564
11 ซ้ือของเย่ียมผู้ทุพพลภาพฯ ของส านักงาน 160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกุลไชย พรีเมียม บริษัท สกุลไชย พรีเมียม ราคาพิจารณาแล้ว ซ  25/2564

ประกันสังคมจงัหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง แอนด์ แพค จ ากัด แอนด์ แพค จ ากัด เหมาะสม ลงวันที่
ประจ าป ี2564 24 สิงหาคม 2564

12 เช่าเต็นท์ขนาด 5 x 12 เมตร จ านวน 1 หลัง 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสวัสด์ิ บริษัท ศรีสวัสด์ิ ราคาพิจารณาแล้ว จ  59/2564
ติดต้ังบริเวณส านักงานประกันสังคม การผ้าใบ จ ากัด การผ้าใบ จ ากัด เหมาะสม ลงวันที่
จงัหวัดฉะเชิงเทรา 59/8/2564

หมายเหตุ :  ด าเนินการตามพระราชบญัญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


