
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง

 วงเงนิที่
จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้ำง
(บำท)

 รำคำกลำง
(บำท)

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ
ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวนัที่
สญัญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 ซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร จ านวน 1,000 รีม 85,600.00   85,600.00    บจก.บิซิเนส ซีทีเอส 85,600.00   

บจก.บิซิเนส ซีทีเอส
           ราคาทีเ่สนอ
            85,600.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่32/2563
ลงวนัที ่1 มิถนุายน 2563

2

ซ้ือวสัดุส าหรับจดัโต๊ะหมูบู่ชาประดิษฐานพระ
ฉายาลักษณ์ พร้อมเคร่ืองราชสักการะ เนือ่งใน
โอกาสวนัเฉลืมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจา้ฯ 
พระบรมราชินี 20,554.70   20,554.70    หจก.วจันะเทรดด้ิง 20,554.70   

หจก.วจันะเทรดด้ิง
           ราคาทีเ่สนอ
           20,554.70 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่33/2563
ลงวนัที ่1 มิถนุายน 2563

3 ซ้ือหลอดไฟฟา้ฟลูออเรสเซนต์ จ านวน 100 ดวง 7,000.00     7,000.00      ร้านช านาญการค้า 7,000.00    

ร้านช านาญการค้า
           ราคาทีเ่สนอ
            7,000.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่34/2563
ลงวนัที ่4 มิถนุายน 2563

4 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพค์วามเร็วสูง จ านวน 9 ตลับ 22,149.00   22,149.00    บจก.กนกสิน เอก็ซสปอร์ต อมิปอร์ต 22,149.00   

บจก.กนกสิน เอก็ซ
สปอร์ต อมิปอร์ต
           ราคาทีเ่สนอ
            22,149.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่35/2563
ลงวนัที ่16 มิถนุายน 2563

5

จา้งงานเร่งด่วนเพือ่ช่วยงานประกนัสังคม 
เนือ่งจากเหตุสุวดิสัย อนัเนือ่งจากการระบาด
โรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยโรคติดต่อ 
พ.ศ.2563 29,700.00   29,700.00    น.ส.นลัทพร ใจตรง 29,700.00   

น.ส.นลัทพร ใจตรง
           ราคาทีเ่สนอ
            29,700.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจา้งเลขที ่35/2563
ลงวนัที ่19 มิถนุายน 2563

แบบสปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมถุินำยน 2563
ส ำนักงำนประกันสงัคมกรงุเทพมหำนครพ้ืนที ่3



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง

 วงเงนิที่
จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้ำง
(บำท)

 รำคำกลำง
(บำท)

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ
ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวนัที่
สญัญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมถุินำยน 2563
ส ำนักงำนประกันสงัคมกรงุเทพมหำนครพ้ืนที ่3

6

จา้งงานเร่งด่วนเพือ่ช่วยงานประกนัสังคม 
เนือ่งจากเหตุสุวดิสัย อนัเนือ่งจากการระบาด
โรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยโรคติดต่อ 
พ.ศ.2563 29,700.00   29,700.00    นายชาชนนท์ บรรลุกจิ 29,700.00   

นายชาชนนท์ บรรลุกจิ
           ราคาทีเ่สนอ
            29,700.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่36/2563
ลงวนัที ่19 มิถนุายน 2563

7

จา้งงานเร่งด่วนเพือ่ช่วยงานประกนัสังคม 
เนือ่งจากเหตุสุวดิสัย อนัเนือ่งจากการระบาด
โรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยโรคติดต่อ 
พ.ศ.2563 29,700.00   29,700.00    น.ส.จริยา จนัทร์ลอย 29,700.00   

น.ส.จริยา จนัทร์ลอย
           ราคาทีเ่สนอ
            29,700.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจา้งเลขที ่37/2563
ลงวนัที ่19 มิถนุายน 2563

8

จา้งงานเร่งด่วนเพือ่ช่วยงานประกนัสังคม 
เนือ่งจากเหตุสุวดิสัย อนัเนือ่งจากการระบาด
โรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยโรคติดต่อ 
พ.ศ.2563 29,700.00   29,700.00    น.ส.นวรัตน์ พบิูลยศั์กด์ิกลุ 29,700.00   

น.ส.นวรัตน์ 
พบิูลยศั์กด์ิกลุ
           ราคาทีเ่สนอ
            29,700.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจา้งเลขที ่38/2563
ลงวนัที ่19 มิถนุายน 2563

9

จา้งงานเร่งด่วนเพือ่ช่วยงานประกนัสังคม 
เนือ่งจากเหตุสุวดิสัย อนัเนือ่งจากการระบาด
โรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยโรคติดต่อ 
พ.ศ.2563 29,700.00   29,700.00    น.ส.จริาภรณ์ รุยาพร 29,700.00   

น.ส.จริาภรณ์ รุยาพร
           ราคาทีเ่สนอ
            29,700.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจา้งเลขที ่39/2563
ลงวนัที ่19 มิถนุายน 2563

10

จา้งงานเร่งด่วนเพือ่ช่วยงานประกนัสังคม 
เนือ่งจากเหตุสุวดิสัย อนัเนือ่งจากการระบาด
โรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยโรคติดต่อ 
พ.ศ.2563 29,700.00   29,700.00    น.ส.โสภา อรไทวรรณ 29,700.00   

น.ส.โสภา อรไทวรรณ
           ราคาทีเ่สนอ
            29,700.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจา้งเลขที ่40/2563
ลงวนัที ่22 มิถนุายน 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง

 วงเงนิที่
จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้ำง
(บำท)

 รำคำกลำง
(บำท)

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ
ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวนัที่
สญัญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมถุินำยน 2563
ส ำนักงำนประกันสงัคมกรงุเทพมหำนครพ้ืนที ่3

11
จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองฟอกอากาศ 
จ านวน 8 เคร่ือง 11,984.00   11,984.00    บจก.อ.ีเอ.คิว มาร์เกต็ต้ิง 11,984.00   

บจก.อ.ีเอ.คิว มาร์เกต็
ต้ิง
           ราคาทีเ่สนอ
           11,984.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจา้งเลขที ่41/2563
ลงวนัที ่23 มิถนุายน 2563

12 จา้งท าตรายาง จ านวน 103 อนั 21,089.70   21,089.70    ร้านต้นตรายาง 21,089.70   

ร้านต้นตรายาง
           ราคาทีเ่สนอ
           21,089.70 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจา้งเลขที ่42/2563
ลงวนัที ่24 มิถนุายน 2563

13
จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
หมายเลขทะเบียน กย 6656 นนทบุรี 28,043.72   28,043.72    บจก.ดีดีคาร์ เซอร์วสิ 28,043.72   

บจก.ดีดีคาร์ เซอร์วสิ
           ราคาทีเ่สนอ
           28,043.72 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจา้งเลขที ่43/2563
ลงวนัที ่229 มิถนุายน 2563


