
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

 วงเงินที่
จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

 รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 25 รำยกำร 28,622.50   28,622.50    หจก.วัจนะเทรดด้ิง 28,622.50   

หจก.วัจนะเทรดด้ิง
          รำคำที่เสนอ
           28,622.50 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2563
ลงวันที่ 3 เมษำยน 2563

2 ซ้ือแอลกอฮอล์เจลล้ำงมอื จ ำนวน 100 ขวด 37,450.00   37,450.00    บจก.นำริญำ 37,450.00   

บจก.นำริญำ
          รำคำที่เสนอ
           37,450.00 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2563
ลงวันที่ 9 เมษำยน 2563

3 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 13 รำยกำร 55,848.65   55,848.65    หจก.วัจนะเทรดด้ิง 55,848.65   

หจก.วัจนะเทรดด้ิง
          รำคำที่เสนอ
           55,848.65 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2563
ลงวันที่ 15 เมษำยน 2563

4 ซ้ือกระดำษต่อเนื่อง จ ำนวน 2 รำยกำร 121,295.20 121,295.20  บจก.บซิิเนส ซีทเีอส 121,295.20 

บจก.บซิิเนส ซีทเีอส
           รำคำที่เสนอ
            121,295.20 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2563
ลงวันที่ 20 เมษำยน 2563

5 ซ้ือหมกึพมิพ ์จ ำนวน 2 รำยกำร 16,890.00   16,890.00    หจก.เค.บ.ีคอม 16,890.00   

หจก.เค.บ.ีคอม
           รำคำที่เสนอ
            16,890.00 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2563
ลงวันที่ 24 เมษำยน 2563

แบบสปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2563
ส ำนักงำนประกันสงัคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 3
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6 ซ้ือเคร่ืองวัดไข ้จ ำนวน 2 ชิ้น 4,000.00     4,000.00      นำยจกัรกฤช ชยัแสนวิสุทธิ์ 4,000.00    

นำยจกัรกฤช 
ชยัแสนวิสุทธิ์
           รำคำที่เสนอ
            4,000.00 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2563
ลงวันที่ 30 เมษำยน 2563

7 ซ้ือหมกึพมิพ ์EPSON จ ำนวน 1 รำยกำร 120,000.00 120,000.00  บจก.แคปซูล อนัลิมติ กรุ๊ป 120,000.00 

บจก.แคปซูล 
อนัลิมติ กรุ๊ป
           รำคำที่เสนอ
           120,000.00 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2563
ลงวันที่ 30 เมษำยน 2563

8 ซ้ือชดุไส้กรองน้ ำ จ ำนวน 10 ชดุ 52,500.00   52,500.00    นำงสำวภญิญำดำ ทองจนัทำ 52,500.00   

นำงสำวภญิญำดำ
ทองจนัทำ
           รำคำที่เสนอ
           120,000.00 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2563
ลงวันที่ 30 เมษำยน 2563

9 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 162 อนั 26,482.50   26,482.50    ร้ำนต้นตรำยำง 26,482.50   

ร้ำนต้นตรำยำง
           รำคำที่เสนอ
            26,482.50 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจำ้งเลขที่ 27/2563
ลงวันที่ 9 เมษำยน 2563

10
จำ้งซ่อมแซมอปุกรณ์ระบบเสียงตำมสำย 
จ ำนวน 1 งำน 39,376.00   39,376.00    

บจก.เดอะเบสท ์มลัติมเีดีย
โปรเฟสชั่นแนล 39,376.00   

บจก.เดอะเบสท ์
มลัติมเีดีย
โปรเฟสชั่นแนล
           รำคำที่เสนอ
            26,482.50 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจำ้งเลขที่ 28/2563
ลงวันที่ 9 เมษำยน 2563
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11 จำ้งพมิพซ์องจดหมำยมหีนำ้ต่ำง จ ำนวน 100,000 ซอง 88,810.00   88,810.00    บจก.เจนเนอร์รัล คอมพวิเตอร์ 88,810.00   

บจก.เจนเนอร์รัล 
คอมพวิเตอร์
           รำคำที่เสนอ
            26,482.50 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจำ้งเลขที่ 29/2563
ลงวันที่ 15 เมษำยน 2563

12
จำ้งตรวจสอบและดูแลรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ 
จ ำนวน 52 เคร่ือง 68,694.00   68,694.00    บจก.เอเซีย อนิเตอร์ มำร์เกต็ต้ิงกรุ๊ป 68,694.00   

บจก.เอเซีย 
อนิเตอร์ มำร์เกต็ต้ิ
งกรุ๊ป
           รำคำที่เสนอ
            68,694.00 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจำ้งเลขที่ 30/2563
ลงวันที่ 16 เมษำยน 2563


