
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

 วงเงินที่
จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

 รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือตู้เยน็ จ ำนวน 5 เคร่ือง 92,500.00   92,500.00    บจก.ออลกู๊ด56 92,500.00   

บจก.ออลกู๊ด56
           รำคำที่เสนอ
            92,500.00 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2563
ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2563

2 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 4 รำยกำร 6,537.70     6,537.70      หจก.วัจนะเทรดด้ิง 6,537.70    

หจก.วัจนะเทรดด้ิง
           รำคำที่เสนอ
            6,537.70 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2563
ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2563

3 ซ้ือเคร่ืองนบัธนบตัร จ ำนวน 2 เคร่ือง 99,724.00   99,724.00    บจก.ไทยพมิพสั์มผัส 99,724.00   

บจก.ไทยพมิพสั์มผัส
           รำคำที่เสนอ
            99,724.00 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2563
ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2563

4 ซ้ือฉำกกั้นอะคลิลิค จ ำนวน 10 ตัว 13,910.00   13,910.00    หจก.วัจนะเทรดด้ิง 13,910.00   

หจก.วัจนะเทรดด้ิง
           รำคำที่เสนอ
            13,910.00 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2563
ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2563

5 ซ้ือหมกึพมิพ ์LQ2090จ ำนวน 100 ตลับ 69,000.00   69,000.00    บจก.แคปซูลอนัลิมติ กรุ๊ป 69,000.00   

บจก.แคปซูลอันลิมิต กรุ๊ป
           รำคำที่เสนอ 
          69,000.00 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2563
ลงวันที่ 10 สิงหำคม 2563

แบบสปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2563
ส ำนักงำนประกันสงัคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 3



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

 วงเงินที่
จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

 รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2563
ส ำนักงำนประกันสงัคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 3

6
ซ้ือน้ ำยำถงัดับเพลิง ชนดิผงเคมแีหง้ 
พร้อมเติม จ ำนวน 33 ถงั 13,400.00   13,400.00    นำยพรีพงษ ์ธงดี 13,400.00   

นำยพรีพงษ ์ธงดี
           รำคำที่เสนอ 
          13,400.00 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2563
ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2563

7

ซ้ืออปุกรณ์ส ำหรับจดัโครงกำรอบรมเชงิปฏบิติักำรแก
นำยจำงเพื่อจดัท ำขอมลู และช ำระเงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม ผำนระบบอเิล็กทรอนกิส
(e-Payment) ประจ ำป ๒๕๖๓

1,369.60     1,369.60      หจก.วัจนะเทรดด้ิง 1,369.60    

หจก.วัจนะเทรดด้ิง
           รำคำที่เสนอ
            1,369.60 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2563
ลงวันที่ 17 สิงหำคม 2563

8 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 23 รำยกำร 31,837.85   31,837.85    หจก.วัจนะเทรดด้ิง 31,837.85   

หจก.วัจนะเทรดด้ิง
           รำคำที่เสนอ
             31,837.85 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2563
ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2563

9 ซ้ืออปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มลูแบบฮำร์ดดิส จ ำนวน 1 อนั 2,247.00     2,247.00      บจก.ออลกู๊ด56 2,247.00    

บจก.ออลกู๊ด56
           รำคำที่เสนอ
             2,247.00 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/2563
ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2563

10

ซ้ือหมกึพมิพส์ ำเนำริโก ้จ ำนวน 5 กล่อง 2,407.50     2,407.50      บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) 2,407.50    

บจก.ริโก ้(ประเทศไทย)
           รำคำที่เสนอ
             2,407.50 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2563
ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่
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 วงเงินที่
จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
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รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2563
ส ำนักงำนประกันสงัคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 3

11 ซ้ือหมกึพมิพส์ ำเนำริโซ่กรำฟ จ ำนวน 10 หลอด 10,165.00   10,165.00    บจก.เธียร์ชี่ริช 10,165.00   

บจก.เธียร์ชี่ริช
           รำคำที่เสนอ
             10,165.00 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2563
ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2563

12 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองปั๊มน้ ำดับเพลิง จ ำนวน 1 งำน 24,749.10   24,749.10    บจก.ยนูเิต็ดพำวเวอร์ เอน็จเินยีร่ิง 24,749.10   

บจก.ยนูเิต็ดพำวเวอร์ 
เอน็จเินยีร่ิง
           รำคำที่เสนอ
             24,749.10 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจำ้งเลขที่ 45/2563
ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2563


