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

หรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 5,750.00 5,750.00 เฉพำะเจำะจง ศิริโรจน์ครุภณัฑ์ ศิริโรจน์ครุภณัฑ์ รำคำพจิำรณำแล้ว ซ  73/2563

เพื่อใช้ในงำนรำชกำรของส ำนักงำน เหมำะสม ลงวันที่

ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4 ธันวำคม 2563

สำขำพนมสำรคำม

2 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 9 รำยกำร 139,520.00 139,520.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอทเีวิร์ค บริษทั ไอทเีวิร์ค รำคำพจิำรณำแล้ว ซ  74/2562

เพื่อใช้ในงำนรำชกำรของส ำนักงำน อินเตอร์ เทรด จ ำกัด อินเตอร์ เทรด จ ำกัด เหมำะสม ลงวันที่

ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4 ธันวำคม 2563

สำขำบำงปะกง

3 ซ้ือวัสดุแบบพมิพ ์จ ำนวน 4 รำยกำร 9,060.00 9,060.00 เฉพำะเจำะจง ศิริโรจน์ครุภณัฑ์ ศิริโรจน์ครุภณัฑ์ รำคำพจิำรณำแล้ว ซ  75/2562

เพื่อใช้ในงำนรำชกำรของส ำนักงำน เหมำะสม ลงวันที่

ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4 ธันวำคม 2563

สำขำบำงปะกง

4 จ้ำงจัดท ำส่ิงส่ิงพมิพ ์รำยกำรใบปลิวมำตรำ 40 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงพมิพ ์ไอทเีอส โรงพมิพ ์ไอทเีอส รำคำพจิำรณำแล้ว จ  72/2562

ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ ออฟเซท ออฟเซท เหมำะสม ลงวันที่

4 ธันวำคม 2563

5 จ้ำงจัดท ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์ ของส ำนักงำน 1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอักษรศิลป์ ร้ำนอักษรศิลป์ รำคำพจิำรณำแล้ว จ  73/2562

ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เหมำะสม ลงวันที่

(ปำ้ยสมำยด์คอนเนอร์) 4 ธันวำคม 2563

6 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภณัฑ์ส ำนักงำน 16,585.00 16,585.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รำคำพจิำรณำแล้ว จ  74/2562

รำยกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 1 เคร่ือง เอ็ม เอฟ พ ีพำร์ท เอ็ม เอฟ พ ีพำร์ท เหมำะสม ลงวันที่

ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส 15 ธันวำคม 2563

สำขำบำงปะกง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม 2563
ส านักงานประกันสังคมจังหวดัฉะเชิงเทรา

วนัที ่ 1  -  31  ธนัวาคม  2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
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หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม 2563
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7 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภณัฑ์ส ำนักงำน 428.00 428.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รำคำพจิำรณำแล้ว จ  75/2562
รำยกำรเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 1 เคร่ือง เอส ท ีแอร์ เอส ท ีแอร์ เหมำะสม ลงวันที่
ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 15 ธันวำคม 2563

8 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์ หมำยเลข 50,215.10 50,215.10 เฉพำะเจำะจง บริษทั จีที บริษทั จีที รำคำพจิำรณำแล้ว จ  76/2562
ทะเบยีน นข 5403 ฉะเชิงเทรำ ที่ใช้ในงำน ออโต้คำร์ จ ำกัด ออโต้คำร์ จ ำกัด เหมำะสม ลงวันที่
รำชกำรของส ำนักงำนประกันสังคม 16 ธันวำคม 2563
จังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง

9 จ้ำงรักษำควำมปลอดภยัอำคำรส ำนักงำน 984,000.00 984,000.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนรักษำควำม ส ำนักงำนรักษำควำม รำคำพจิำรณำแล้ว จ  77/2562
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ ปลอดภยั ผอศ. ปลอดภยั ผอศ. เหมำะสม ลงวันที่
ประจ ำป ี2564 22 ธันวำคม 2563

10 จ้ำงรักษำควำมปลอดภยัอำคำรส ำนักงำน 984,000.00 984,000.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนรักษำควำม ส ำนักงำนรักษำควำม รำคำพจิำรณำแล้ว จ  78/2562
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ ปลอดภยั ผอศ. ปลอดภยั ผอศ. เหมำะสม ลงวันที่
สำขำบำงปะกง ประจ ำป ี2564 22 ธันวำคม 2563

11 จ้ำงรักษำควำมปลอดภยัอำคำรส ำนักงำน 492,000.00 492,000.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนรักษำควำม ส ำนักงำนรักษำควำม รำคำพจิำรณำแล้ว จ  79/2562
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ ปลอดภยั ผอศ. ปลอดภยั ผอศ. เหมำะสม ลงวันที่
สำขำพนมสำรคำม ประจ ำป ี2564 22 ธันวำคม 2563

12 ซ้ือน้ ำด่ืม ของส ำนักงำนประกันสังคม 30,816.00 30,816.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั 4415 บริษทั 4415 รำคำพจิำรณำแล้ว ซ  76/2562
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ประจ ำป ี2564 อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด เหมำะสม ลงวันที่

22 ธันวำคม 2563
13 ซ้ือน้ ำด่ืม ของส ำนักงำนประกันสังคม 19,260.00 19,260.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั 4415 บริษทั 4415 รำคำพจิำรณำแล้ว ซ  77/2562

จังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด เหมำะสม ลงวันที่
ประจ ำป ี2564 22 ธันวำคม 2563

14 ซ้ือน้ ำด่ืม ของส ำนักงำนประกันสังคม 11,556.00 11,556.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั 4415 บริษทั 4415 รำคำพจิำรณำแล้ว ซ  78/2562
จังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด เหมำะสม ลงวันที่
ประจ ำป ี2564 22 ธันวำคม 2563
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15 เช่ำอำคำรเปน็ที่ท ำกำรส ำนักงำนประกันสังคม 420,000.00 420,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวยุคลธร ทสิำลี นำงสำวยุคลธร ทสิำลี รำคำพจิำรณำแล้ว จ  80/2562
จังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม เหมำะสม ลงวันที่
ประจ ำป ี2564 23 ธันวำคม 2563

16 เช่ำอำคำรเปน็ที่ท ำกำรส ำนักงำนประกันสังคม 720,000.00 720,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็มจีที บริษทั เอ็มจีที รำคำพจิำรณำแล้ว จ  81/2562
จังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง แด๊ป จ ำกัด แด๊ป จ ำกัด เหมำะสม ลงวันที่
ประจ ำป ี2564 23 ธันวำคม 2563

17 เช่ำเต็นทพ์ร้อมติดต้ัง จ ำนวน 3 หลัง 10,700.00 10,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ศรีสวัสด์ิ บริษทั ศรีสวัสด์ิ รำคำพจิำรณำแล้ว จ  82/2562
บริเวณส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัฉะเชิงเทรำ กำรผ้ำใบ จ ำกัด กำรผ้ำใบ จ ำกัด เหมำะสม ลงวันที่
(จ ำนวน 60 วัน) 28 ธันวำคม 2563

18 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เพื่อใช้ในงำนรำชกำร 42,000.00 42,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ก็อปปี้ริช จ ำกัด บริษทั ก็อปปี้ริช จ ำกัด รำคำพจิำรณำแล้ว จ  83/2562
ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เหมำะสม ลงวันที่
ประจ ำป ี2564 29 ธันวำคม 2563

19 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เพื่อใช้ในงำนรำชกำร 42,000.00 42,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ก็อปปี้ริช จ ำกัด บริษทั ก็อปปี้ริช จ ำกัด รำคำพจิำรณำแล้ว จ  84/2562
ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เหมำะสม ลงวันที่
สำขำบำงปะกง ประจ ำป ี2564 29 ธันวำคม 2563

20 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เพื่อใช้ในงำนรำชกำร 28,800.00 28,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ก็อปปี้ริช จ ำกัด บริษทั ก็อปปี้ริช จ ำกัด รำคำพจิำรณำแล้ว จ  85/2562
ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เหมำะสม ลงวันที่
สำขำพนมสำรคำม ประจ ำป ี2564 29 ธันวำคม 2563

21 เช่ำเคร่ืองโรเนียวดิจิตอล เพื่อใช้ในงำนรำชกำร 42,000.00 42,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ก็อปปี้ริช จ ำกัด บริษทั ก็อปปี้ริช จ ำกัด รำคำพจิำรณำแล้ว จ  86/2562
ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เหมำะสม ลงวันที่
ประจ ำป ี2564 29 ธันวำคม 2563

22 เช่ำเคร่ืองโรเนียวดิจิตอล เพื่อใช้ในงำนรำชกำร 28,800.00 28,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ก็อปปี้ริช จ ำกัด บริษทั ก็อปปี้ริช จ ำกัด รำคำพจิำรณำแล้ว จ  87/2562
ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เหมำะสม ลงวันที่
สำขำพนมสำรคำม ประจ ำป ี2564 29 ธันวำคม 2563
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23 จ้ำงก ำจัดปลวก มด แมลง และหนู 36,000.00 36,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ฮ้ันส์ บริษทั ฮ้ันส์ รำคำพจิำรณำแล้ว จ  88/2562
ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เพสทค์อนโทรล เพสทค์อนโทรล เหมำะสม ลงวันที่
ประจ ำป ี2564 เซอร์วิส จ ำกัด เซอร์วิส จ ำกัด 29 ธันวำคม 2563

24 จ้ำงก ำจัดปลวก มด แมลง และหนู 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ฮ้ันส์ บริษทั ฮ้ันส์ รำคำพจิำรณำแล้ว จ  89/2562
ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เพสทค์อนโทรล เพสทค์อนโทรล เหมำะสม ลงวันที่
สำขำบำงปะกง ประจ ำป ี2564 เซอร์วิส จ ำกัด เซอร์วิส จ ำกัด 29 ธันวำคม 2563

25 จ้ำงจัดท ำปำ้ยมอบสิทธิประโยชน์ 1,050.00 1,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอักษรศิลป์ ร้ำนอักษรศิลป์ รำคำพจิำรณำแล้ว จ  90/2562
จ ำนวน 3 ปำ้ย ของส ำนักงำนประกันสังคม เหมำะสม ลงวันที่
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 30 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ :  ด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ. 2560


