
แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
(บำท)

 รำคำกลำง
(บำท)

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 11,106.00    11,106.00   หจก.วจันะเทรดด้ิง 11,106.00    

หจก.วจันะเทรดด้ิง
          รำคำทีเ่สนอ
            11,160.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่1/2562
ลงวนัที ่24 มกรำคม 2562

2 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 70,192.00    70,192.00   หจก.วจันะเทรดด้ิง 70,192.00    

หจก.วจันะเทรดด้ิง
          รำคำทีเ่สนอ
           70,192.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่2/2562
ลงวนัที ่24 มกรำคม 2562

3 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ควำมเร็วสูง จ ำนวน 9 ตลับ 22,149.00    22,149.00   บจก.กนกสิน เอ๊กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต 22,149.00    

บจก.กนกสิน 
เอ๊กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต
          รำคำทีเ่สนอ
           70,192.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่3/2562
ลงวนัที ่28 มกรำคม 2562

4 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำปี 2562 24,500.00    24,500.00   นำงสำวพนำศรี คุ้มพร 24,500.00    

นำงสำวพนำศรี คุ้มพร
          รำคำทีเ่สนอ
           70,192.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่4/2562
ลงวนัที ่28 มกรำคม 2562

5 ซ้ือถังขยะ จ ำนวน 15 ใบ 11,235.00    11,235.00   หจก.วจันะเทรดด้ิง 11,235.00    

หจก.วจันะเทรดด้ิง
          รำคำทีเ่สนอ
            11,235.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่5/2562
ลงวนัที ่30 มกรำคม 2562

6
เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำปี 2562 
จ ำนวน 4 เคร่ือง 64,800.00    64,800.00   บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 64,800.00    

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)
          รำคำทีเ่สนอ
           64,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6/2562
ลงวนัที ่31 มกรำคม 2562

แบบสุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่3
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7
จ้ำงก ำจัดปลวก มด แมลงสำบ หนูและยงุ
ประจ ำปี 2562 45,000.00    45,000.00   บจก.ยนูิเพสท์ 45,000.00    

บจก.ยนูิเพสท์
            รำคำทีเ่สนอ
             64,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่1/2562
ลงวนัที ่23 มกรำคม 2562

8 จ้ำงบ ำรุงรักษำลิฟท์ 67,083.00    67,083.00   บจก.ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) 67,083.00    

บจก.ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์
 (ประเทศไทย)
            รำคำทีเ่สนอ
             64,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่2/2562
ลงวนัที ่28 มกรำคม 2562

9 จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองพิมพ์ส ำเนำดิจิตอล 14,100.00    14,100.00   บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 14,100.00    

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)
          รำคำทีเ่สนอ
           14,100.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่3/2562
ลงวนัที ่28 มกรำคม 2562

10

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำทีม่ีอำย ุ60 ปี
ขึน้ไปตำมโครงกำรส่งเสิรมกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ
ให้กับส ำนักงำนประกันสังคม 108,900.00   108,900.00 นำงสำวบุศรินทร์ เลิศวริิยำนนท์ 108,900.00  

นำงสำวบุศรินทร์ 
เลิศวริิยำนนท์
             รำคำทีเ่สนอ
            108,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่4/2562
ลงวนัที ่30 มกรำคม 2562

11
จ้ำงตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบสัญญำณ
เตือนอัคคีภัย 73,295.00    73,295.00   บจก.ติยะ มำสเตอร์ ซิสเต็มส์ 73,295.00    

บจก.ติยะ มำสเตอร์ 
ซิสเต็มส์ 
             รำคำทีเ่สนอ
              73,295.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่5/2562
ลงวนัที ่30 มกรำคม 2562
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12 จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองนับธนบัตร 7,200.00      7,200.00     บจก.อินติเกรต ซิสเต้ม (ไทยแลนด์) 7,200.00      

บจก.อินติเกรต ซิสเต้ม 
(ไทยแลนด์)
             รำคำทีเ่สนอ
              7,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่6/2562
ลงวนัที ่30 มกรำคม 2562

13 จ้ำงตรวจสอบกำรท ำงำนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 25,680.00    25,680.00   บจก.เกทเวย ์อินเตอร์เทรด 25,680.00    

บจก.เกทเวย ์
อินเตอร์เทรด 
             รำคำทีเ่สนอ
              25,680.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่7/2562
ลงวนัที ่30 มกรำคม 2562

14
จ้ำงตรวจสอบกำรท ำงำนของ
ระบบเคร่ืองสูบน้ ำดับเพลิง 26,750.00    26,750.00   บจก. ยไูนเต็ด เพำเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 26,750.00    

บจก. ยไูนเต็ด 
เพำเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง
             รำคำทีเ่สนอ
              26,750.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่8/2562
ลงวนัที ่30 มกรำคม 2562

15 จ้ำงตรวจสอบและบ ำรุงรักษำเคร่ืองปัม๊น้ ำ 36,915.00    36,915.00   บจก.ชำติ เทคโนโลยี 36,915.00    

บจก.ชำติ เทคโนโลย ี
             รำคำทีเ่สนอ
              36,915.00 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่9/2562
ลงวนัที ่30 มกรำคม 2562


