
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง

 วงเงนิที่
จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้ำง
(บำท)

 รำคำกลำง
(บำท)

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ
ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวนัที่
สญัญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 ซ้ือหมึกพมิพ์EPSON LQ2090 จ ำนวน 200 ตลับ 138,000.00 138,000.00  บริษัท แคปซูล อนัลิมิต กรุ๊ป จ ำกดั 138,000.00   

หจก.วจันะเทรดด้ิง
            รำคำทีเ่สนอ
            138,000.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่7/2563
ลงวนัที ่3 กมุภำพนัธ ์2563

2 ซ้ือหมึกพมิพ ์4 รำยกำร 263,630.00 263,630.00  บริษัท แคปซูล อนัลิมิต กรุ๊ป จ ำกดั 263,630.00   

บริษัท แคปซูล อนั
ลิมิต กรุ๊ป จ ำกดั
            รำคำทีเ่สนอ
            263,630.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่8/2563
ลงวนัที ่4 กมุภำพนัธ ์2563

3
ซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสำรริโก ้รุ่น 1195L 
จ ำนวน 10 ตลับ 44,940.00   44,940.00    บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั 44,940.00     

บริษัท ริโก ้
(ประเทศไทย) จ ำกดั
          รำคำทีเ่สนอ
            44,940.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่9/2563
ลงวนัที ่12 กมุภำพนัธ ์2563

4 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 45 รำยกำร 96,187.65   96,187.65    หจก.วจันะเทรดด้ิง 96,187.65     

หจก.วจันะเทรดด้ิง
            รำคำทีเ่สนอ
             96,187.65 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่10/2563
ลงวนัที ่12 กมุภำพนัธ ์2563

5 ซ้ือกระดำษต่อเนือ่ง จ ำนวน 2 รำยกำร 60,647.60   60,647.60    บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ำกดั 60,647.60     

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส
 จ ำกดั
           รำคำทีเ่สนอ
            60,647.60 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่11/2563
ลงวนัที ่13 กมุภำพนัธ ์2563

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์2563
ส ำนักงำนประกันสงัคมกรงุเทพมหำนครพ้ืนที ่3
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แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์2563
ส ำนักงำนประกันสงัคมกรงุเทพมหำนครพ้ืนที ่3

6

ซ้ืออปุกรณ์โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธค์วำมรู้
เร่ืองกำรประกนัสังคมสู่สถำนศึกษำ ประจ ำปี 
๒๕๖๓ 1,399.56     1,399.56      หจก.วจันะเทรดด้ิง 1,399.56      

หจก.วจันะเทรดด้ิง
          รำคำทีเ่สนอ
               1,399.56 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่12/2563
ลงวนัที ่13 กมุภำพนัธ ์2563

7 ซ้ือกล่องกระดำษลุกฟกู จ ำนวน 300 ใบ 10,272.00   10,272.00    หจก.วจันะเทรดด้ิง 10,272.00     

หจก.วจันะเทรดด้ิง
          รำคำทีเ่สนอ
            10,272.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่13/2563
ลงวนัที ่17 กมุภำพนัธ ์2563

8
ซ้ืออปุกรณ์เพือ่ใช้ส ำหรับจดัโครงกำรประชุมชี้แจง
ใหค้วำมรู้งำนประกนัสังคม ประจ ำปี ๒๕๖๓ 3,210.00     3,210.00      หจก.วจันะเทรดด้ิง 3,210.00      

หจก.วจันะเทรดด้ิง
          รำคำทีเ่สนอ
           3,2100.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่14/2563
ลงวนัที ่21 กมุภำพนัธ ์2563

9 จำ้งซ่อมบ ำรุรักษำเคร่ืองพมิพค์วำมเร็วสูง 11,788.19   11,788.19    
บริษัท กนกสิน เอก๊ซปอร์ต 
อมิปอร์ต จ ำกดั 11,788.19     

บริษัท กนกสิน
เอก๊ซปอร์ต 
อมิปอร์ต จ ำกดั
          รำคำทีเ่สนอ
           11,788.19 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจำ้งเลขที ่20/2563
ลงวนัที ่3 กมุภำพนัธ ์2563

10 จำ้งซ่อมแซมลิฟท์โดยสำร จ ำนวน 1 ตู้ 11,449.00   11,449.00    
บริษัท ฮิตำชิ เอลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 11,449.00     

บริษัท ฮิตำชิ 
เอลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั
          รำคำทีเ่สนอ
           11,449.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจำ้งเลขที ่21/2563
ลงวนัที ่4 กมุภำพนัธ ์2563
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11 จำ้งท ำตรำยำง 145 อนั 14,958.60   14,958.60    ร้ำนต้นตรำยำง 14,958.60     

ร้ำนต้นตรำยำง
          รำคำทีเ่สนอ
           14,958.60 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจำ้งเลขที ่22/2563
ลงวนัที ่11 กมุภำพนัธ ์2563

12 จำ้งพมิพซ์องเอกสำรสีน้ ำตำล จ ำนวน 15,000 ซอง 28,087.50   28,087.50    บริษัท แฮปปี ้พร้ิน จ ำกดั 28,087.50     

บริษัท แฮปปี ้พร้ิน 
จ ำกดั
          รำคำทีเ่สนอ
           28,087.50 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจำ้งเลขที ่23/2563
ลงวนัที ่13 กมุภำพนัธ ์2563

13

จำ้งท ำป้ำยไวนิล โดครงกำรจดัประชุมชี้เจงให้
ควำมรู้
งำนประกนัสังคม 1,498.00     1,498.00      ร้ำน เอน็ พ ีอำร์ สติกเกอร์ 1,498.00      

ร้ำน เอน็ พ ีอำร์ สติก
เกอร์
          รำคำทีเ่สนอ
             1,498.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจำ้งเลขที ่24/2563
ลงวนัที ่27 กมุภำพนัธ ์2563


