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ที่

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
(บำท)

 รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ
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ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปี2563 90,000.00      90,000.00     บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 90,000.00      

บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด
          ราคาที่เสนอ
            90,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2563
ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

2 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ปี2563 25,000.00      25,000.00     นางสาวพนาศรี คุ้มพร 25,000.00      

นางสาวพนาศรี คุ้มพร
          ราคาที่เสนอ
           25,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2563
ลงวันที่ 14 มกราคม 2563

3 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนาริโก้ จ านวน 10 กล่อง 4,815.00        4,815.00       บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 4,815.00       

บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) จ ากัด
          ราคาที่เสนอ
             4,815.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2563
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

4 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนาริโซ่ จ านวน 10 กล่อง 10,165.00      10,165.00     บริษัท เธียร์ซ่ี ริช จ ากัด 10,165.00      

บริษัท เธียร์ซ่ี ริช จ ากัด
          ราคาที่เสนอ
            10,165.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2563
ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

5 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ความเร็วสูง จ านวน 9 ตลับ 22,149.00      22,149.00     บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จ ากัด 22,149.00      

บริษัท กนกสิน 
เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต 
จ ากัด
          ราคาที่เสนอ
            22,149.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2563
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

6
เช่ารถโดยสารปรับอากาศ จ านวน 2 คัน 
และรถตู้ VIP จ านวน 2 คัน 112,800.00     112,800.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เขตโสภณ19 112,800.00    

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เขตโสภณ19
           ราคาที่เสนอ
           112,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2563
ลงวันที่ 30 มกราคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 3
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 3

7
จ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวก มด 
แมลงสาบ หนูและยุง ป2ี563 45,000.00      45,000.00     บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด 45,000.00      

บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด
            ราคาที่เสนอ
             45,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2563
ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

8 จ้างบ ารุงรักษาลิฟท์ ปี 2563 67,083.00      67,083.00     บริษัท ฮิตาชิ เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 67,083.00      

บริษัท ฮิตาชิ เอลิเว
เตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด
            ราคาที่เสนอ
             67,083.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/2563
ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

9 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองนับธนบัตร ปี2563 7,200.00        7,200.00       บริษัท อินติเกรต ซิสเต้ม (ไทยแลนด์) จ ากัด

บริษัท อินติเกรต ซิ
สเต้ม 
(ไทยแลนด์) จ ากัด
          ราคาที่เสนอ
           7,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2563
ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

10
จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ส าเนาดิจิตอล ปี
2563 14,100.00      14,100.00     บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 14,100.00      

บริษัท ริโก้
(ประเทศไทย) จ ากัด
             ราคาที่เสนอ
            14,100.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2563
ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

11 จ้างบ ารุงรักษาระบบสัญญาณโทรศัพท์ ปี2563 61,824.60      61,824.60     อินฟินิต้ี คอมมูนิเคชั่น 61,824.60      

อินฟินิต้ี คอมมูนิเคชั่น
             ราคาที่เสนอ
             61,824.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2563
ลงวันที่ 14 มกราคม 2563

12
จ้างตรวจสอบการท างานของ
ระบบเคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง ปี 2563 26,750.00      26,750.00     บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 26,750.00      

บริษัท ยูไนเต็ด 
เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด
             ราคาที่เสนอ
              26,750.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2563
ลงวันที่ 14 มกราคม 2563
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ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 3

13 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปั๊มน้ า ปี2563 36,915.00      36,915.00     บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จ ากัด 36,915.00      

บริษัท ชาติ เทคโนโลยี 
จ ากัด 
             ราคาที่เสนอ
              36,915.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2563
ลงวันที่ 14 มกราคม 2563

14
จ้างซ่อมบ ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ปี2563 72,760.00      72,760.00     

บริษัท พรีซีสชั่นเทคโนโลยี แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง
จ ากัด 72,760.00      

บริษัท พรีซีสชั่น
เทคโนโลยี 
แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง
จ ากัด
             ราคาที่เสนอ
             72,760.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2563
ลงวันที่ 14 มกราคม 2563

15 จ้างท าตรายาง จ านวน 140 อัน 17,858.30      17,858.30     ร้านต้นตรายาง 17,858.30      

ร้านต้นตรายาง
             ราคาที่เสนอ
              17,858.30 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2563
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

16+A21:I28จ้างตรวจสอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ปี2563 25,680.00      25,680.00     บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 25,680.00      

บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์
เทรด จ ากัด
             ราคาที่เสนอ
              25,680.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2563
ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

17
จ้างงานผู้สูงอายุเข้าท างานกับส านักงาน
ประกันสังคม ปี2563 118,800.00     118,800.00    นางสาวบุศรินทร์ เลิศวิริยานนท์ 118,800.00    

นางสาวบุศรินทร์ 
เลิศวิริยานนท์
             ราคาที่เสนอ
             118,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 11/2563
ลงวันที่ 17 มกราคม 2563
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 3

18
จ้างงานผู้สูงอายุเข้าท างานกับส านักงาน
ประกันสังคม ปี2563 118,800.00     118,800.00    นางสาวรพีพรรณ  ธรรมอมรรัตนา 118,800.00    

นางสาวรพีพรรณ  
ธรรมอมรรัตนา
             ราคาที่เสนอ
             118,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/2563
ลงวันที่ 17 มกราคม 2563

19
จ้างงานผู้สูงอายุเข้าท างานกับส านักงาน
ประกันสังคม ปี2563 118,800.00     118,800.00    นายเชาว์  ตามประดับ 118,800.00    

นายเชาว์  ตามประดับ
             ราคาที่เสนอ
             118,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 13/2563
ลงวันที่ 17 มกราคม 2563

20
จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถราชการ 
หมายเลขทะเบียน กย6656 18,463.55      18,463.55     บริษัท ดีดีคาร์เซอร์วิส จ ากัด 18,463.55      

บริษัท ดีดีคาร์เซอร์วิส 
จ ากัด
             ราคาที่เสนอ
             18,463.55 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/2563
ลงวันที่ 17 มกราคม 2563

21
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร
ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 3,198,000.00  3,198,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 3,198,000.00  

องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก
             ราคาที่เสนอ
           3,198,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/2563
ลงวันที่ 17 มกราคม 2563

22
จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 2,066,400.00  2,066,400.00 บริษัท เคเอสซี คลีนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด 2,066,400.00  

บริษัท เคเอสซี คลีนนิ่ง 
เซอร์วิส จ ากัด
             ราคาที่เสนอ
           2,066,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 16/2563
ลงวันที่ 17 มกราคม 2563
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23
จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถราชการ หมายเลข
ทะเบียน นง9980 34,641.85      34,641.85     บริษัท ดีดีคาร์เซอร์วิส จ ากัด 34,641.85      

บริษัท ดีดีคาร์เซอร์วิส 
จ ากัด
             ราคาที่เสนอ
              34,641.85 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 17/2563
ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

24
จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถราชการ 
หมายเลขทะเบียน กย6654 47,422.01      47,422.01     บริษัท ดีดีคาร์เซอร์วิส จ ากัด 47,422.01      

บริษัท ดีดีคาร์เซอร์วิส 
จ ากัด
             ราคาที่เสนอ
              47,422.01 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 18/2563
ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

25
จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถราชการ 
หมายเลขทะเบียน กล3374 21,117.15      21,117.15     บริษัท ดีดีคาร์เซอร์วิส จ ากัด 21,117.15      

บริษัท ดีดีคาร์เซอร์วิส 
จ ากัด
             ราคาที่เสนอ
              21117.15 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 19/2563
ลงวันที่ 23 มกราคม 2563


