สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
ลาดับ

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 ซื้อธงสัญลักษณ์และธงชาติไทย

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
75.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

สปจ.จันทบุรี สาขาสอยดาว
2 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ สปจ.จันทบุรี
สาขาสอยดาว
3 ซื้อวัสดุสานักงาน

4 ซื้อถ่านไฟ ขนาด AAA

5 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
ยี่ห้อ Taskalfa รุ่น 3212i
6 จ้างสลับยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์
นข 4250 จบ
7 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องและ
ซ่อมบารุงรักษาตามระยะทางฯ
นข 4250 จบ

4,810.00

36,164.00

330.00

-

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
ไม่เกินราคาของ
ใบสั่งซื้อ

ร้านออฟฟิศ มาร์ต

ร้านออฟฟิศ มาร์ต

75.00 บาท

75.00 บาท

ทางราชการ

ร้านออฟฟิศ มาร์ต

ร้านออฟฟิศ มาร์ต

4,810.00 บาท

4,810.00 บาท

ไม่เกินราคาของ
ทางราชการ

ร้านออฟฟิศ มาร์ต

ร้านออฟฟิศ มาร์ต

36,164.00 บาท

36,164.00 บาท

ร้านออฟฟิศ มาร์ต

ร้านออฟฟิศ มาร์ต

330.00 บาท

330.00 บาท

ไม่เกินราคาของ
ทางราชการ
ไม่เกินราคาของ
ทางราชการ

8,350.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอนันต์พิมพ์ดีด จันทบุรี ร้านอนันต์พิมพ์ดีด จันทบุรี ไม่เกินราคาของ
8,350.00 บาท
8,350.00 บาท
ทางราชการ

472.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

6,183.53

-

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันตะวันออก จก. บ.สยามนิสสันตะวันออก จก. ไม่เกินราคาของ
6,183.53 บาท
6,183.53 บาท
ทางราชการ

หจก.จิตตาพรการยาง
472.00 บาท

หจก.จิตตาพรการยาง
472.00 บาท

ไม่เกินราคาของ
ทางราชการ

เลขที่ 59/2564
ลงวันที่ 7 ก.ค. 2564
ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 60/2564
ลงวันที่ 7 ก.ค. 2564
ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 61/2564
ลงวันที่ 12 ก.ค. 2564
ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 62/2564
ลงวันที่ 12 ก.ค. 2564
ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 63/2564
ลงวันที่ 14 ก.ค. 2564
ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 64/2564
ลงวันที่ 16 ก.ค. 2564
ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 65/2564
ลงวันที่ 16 ก.ค. 2564

ลาดับ

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

8 จ้างเปลี่ยนหัวเผาและรีเลย์หัวเผา
รถยนต์ นข 3626 จบ
สปจ.จันทบุรี สาขาสอยดาว
9 ซื้อหนังสือพิมพ์ สิงหาคม 2564

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
9,371.06

-

420.00

-

10 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน
รถยนต์ กท 162 จบ

19,400.00

-

11 จ้างเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าซ้าย
รถยนต์ กท 162 จบ

2,285.00

-

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
และราคาทีต่ กลงซื้อ
โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลงใน
หรือจ้าง
การซื้อหรือจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันตะวันออก จก. บ.สยามนิสสันตะวันออก จก. ไม่เกินราคาของ
ใบสั่งจ้าง
9,371.06 บาท
9,371.06 บาท
ทางราชการ
เลขที่ 66/2564
ลงวันที่ 19 ก.ค. 2564
วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กนกพร หอมมั่น
น.ส.กนกพร หอมมั่น ไม่เกินราคาของ
ใบสั่งซื้อ
420.00 บาท
420.00 บาท
ทางราชการ
เลขที่ 67/2564
ลงวันที่ 22 ก.ค. 2564
วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จิตตาพรการยาง
หจก.จิตตาพรการยาง ไม่เกินราคาของ
ใบสั่งซื้อ
19,400.00 บาท
19,400.00 บาท
ทางราชการ
เลขที่ 68/2564
ลงวันที่ 27 ก.ค. 2564
วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จิตตาพรการยาง
หจก.จิตตาพรการยาง ไม่เกินราคาของ
ใบสั่งซื้อ
2,285.00 บาท
2,285.00 บาท
ทางราชการ
เลขที่ 69/2564
ลงวันที่ 30 ก.ค. 2564

