
ล ำดบั ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ เหตผุล เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ที่ หรือจำ้ง ที่คัดเลือกโดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัจา้งวัสดุส านักงาน 1,000.00                    1,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเหมียวสังฆภัณฑ์ ร้านเหมียวสังฆภัณฑ์ ราคาต  าสุด บจ.182/65   ลว 3/05/65

2 จา้งเหมาก าจดัปลวก และแมลง 5,000.00                    5,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แอด๊ว้านซ์ กรุ๊ป เอเชยี จ ากดั บริษัท แอด๊ว้านซ์ กรุ๊ป เอเชยี จ ากดั ราคาต  าสุด บจ.186/65   ลว 3/05/65

3 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 37,343.00                  37,343.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอ วี โปรดักส์เซ็นเตอร์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอ วี โปรดักส์เซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด บจ.187/65   ลว 3/05/65

4 จดัจา้งวัสดุประชาสัมพนัธ์ 780.00                      780.00              เฉพาะเจาะจง ร้านโฆษณาดีไซด์ ร้านโฆษณาดีไซด์ ราคาต  าสุด บจ.188/65   ลว 3/05/65

5 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 26,750.00                  26,750.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดัชยัภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อคแมน 2) ห้างหุน้ส่วนจ ากดัชยัภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อคแมน 2) ราคาต  าสุด บจ.189/65   ลว 3/05/65

6 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 502.90                      502.90              เฉพาะเจาะจง บริษัท นรินทร์เภสัช จ ากดั บริษัท นรินทร์เภสัช จ ากดั ราคาต  าสุด บจ.191/65   ลว 6/05/65

7 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 945.00                      945.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเวธน์ ร้านเวธน์ ราคาต  าสุด บจ.193/65   ลว 9/05/65

8 ค่าจดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น เม.ย. 65 13,000.00                  13,000.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนชยัภูมิวัฒนาบริการจ ากดั ห้างหุน้ส่วนชยัภูมิวัฒนาบริการจ ากดั ราคาต  าสุด บจ.194/65   ลว 9/05/65

9 ค่าจา้งเหมาดูแสสวนหยอ่ม เดือน เม.ย. 65 8,275.00                    8,275.00            เฉพาะเจาะจง นายรัฐศักด์ิ   จลุละนันทน์ นายรัฐศักด์ิ   จลุละนันทน์ ราคาต  าสุด บจ.195/65   ลว 9/05/65

10 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 460.00                      460.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ต. โลหะกจิ ร้าน ต. โลหะกจิ ราคาต  าสุด บจ.196/65   ลว 9/05/66

11 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 28,750.00                  28,750.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นรินทร์เภสัช จ ากดั บริษัท นรินทร์เภสัช จ ากดั ราคาต  าสุด บจ.197/65   ลว 9/05/66

12 ค่าจดัจา้งเหมาบริการต่าง ๆ 300.00                      300.00              เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองชยัภูมิ ส านักงานเทศบาลเมืองชยัภูมิ ราคาที เหมาะสม บจ.198/65   ลว 9/05/66

13 ค่าจา้งโครงการผู้สูงอาย ุเดือน เม.ย. 65 19,800.00                  19,800.00          เฉพาะเจาะจง นางสมผล  วงศ์แกว้ นางสมผล  วงศ์แกว้ ราคาที เหมาะสม บจ.199/65   ลว 10/05/66

นางวราพรรธน์   ธรรมโชติสิน นางวราพรรธน์   ธรรมโชติสิน ราคาที เหมาะสม บจ.199/65   ลว 10/05/66

14 ค่าเชา่เครื องถา่ยเอกสาร เดือน เม.ย. 65 2,454.80                    2,454.80            เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยัภูมิกอ๊ปปี ้แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั บริษัท ชยัภูมิกอ๊ปปี ้แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ราคาต  าสุด บจ.204/65   ลว 11/05/66

15 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด เดือน เม.ย. 65 24,657.00                  24,657.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทรักษาความปลอดภัย 3 พ ีลอเยอร์ จ ากดั บริษัทรักษาความปลอดภัย 3 พ ีลอเยอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ.205/65   ลว 11/05/66

16 ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภัย เม.ย. 65 83,600.00                  83,600.00          เฉพาะเจาะจง สนง.รักษาความปลอดภัยองค์การทหารผ่านศึก สนง.รักษาความปลอดภัยองค์การทหารผ่านศึก ราคาที เหมาะสม บจ.206/65   ลว 11/05/66

17 จดัจา้งเหมาบริการต่าง ๆ 3,000.00                    3,000.00            เฉพาะเจาะจง นายองอาจ   คล่องงาน นายองอาจ   คล่องงาน ราคาต  าสุด บจ.208/65   ลว 17/05/66

18 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 880.00                      880.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอี๋ยวฮงพานิช ร้านเอี๋ยวฮงพานิช ราคาต  าสุด บจ.218/65   ลว 25/05/65

19 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 225.00                      225.00              เฉพาะเจาะจง ร้านชยัพฒันาค้าไม้ ร้านชยัพฒันาค้าไม้ ราคาต  าสุด บจ.219/65   ลว 25/05/65

20 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 900.00                      900.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอี๋ยวฮงพานิช ร้านเอี๋ยวฮงพานิช ราคาต  าสุด บจ.220/65   ลว 25/05/65

21 จดัจา้งวัสดุประชาสัมพนัธ์ 130.00                      130.00              เฉพาะเจาะจง ร้านโฆษณาดีไซด์ ร้านโฆษณาดีไซด์ ราคาต  าสุด บจ.221/65   ลว 25/05/65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม  ๒๕๖๕

ส ำนักงำนประกันสังคมจงัหวดัชัยภูมิ

วนัที่  ๑-๓๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๕

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ


