
วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจา้ง ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสังเขป สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

หรือจา้ง การซ้ือหรือจา้ง
1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,490.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต ร้านออฟฟิศมาร์ต ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังซ้ือ

15,490.00 15,490.00 ทางราชการ เลขที่ 110/2563
ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2563

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,600.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังซ้ือ
5,600.00 5,600.00 ทางราชการ เลขที่ 111/2563

ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2563
3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 45,446.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอที เวิร์ค อนิเตอร์เทรด จก. บ.ไอที เวิร์ค อนิเตอร์เทรด จก. ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังซ้ือ

45,446.00 45,446.00 ทางราชการ เลขที่ 112/2563
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2563

4 จา้งเหมาเดินสาย LAN เดินสายโทรศัพท์ 11,400.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังจา้ง
และเดินระบบไฟฟ้า 11,400.00 11,400.00 ทางราชการ เลขที่ 113/2563

ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2563
5 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองและซ่อมบ ารุงรักษา 2,310.13     - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันตะวันออก จก. บ.สยามนิสสันตะวันออก จก. ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังจา้ง

ตามระยะทาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 2,310.13 2,310.13 ทางราชการ เลขที่ 114/2563
นข 3626 จนัทบุรี สาขาสอยดาว ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2563

6 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองและซ่อมบ ารุงรักษา 3,119.59     - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า จบ.(1972) บ.โตโยต้า จบ.(1972) ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังจา้ง
ตามระยะทาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 3,119.59 3,119.59 ทางราชการ เลขที่ 115/2563
กท 162 จนัทบุรี ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2563

7 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือนมกราคม 2564 400.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กนกพร หอมมัน่ น.ส.กนกพร หอมมัน่ ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังซ้ือ
400.00 400.00 ทางราชการ เลขที่ 116/2563

ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2563
8 จา้งเหมาบริการท าฉากกั้นเว้นระยะห่าง 16,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจนัทบุรีพลาสติก ร้านจนัทบุรีพลาสติก ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังจา้ง

เจา้หน้าที่-ผู้มาใช้บริการ 16,000.00 16,000.00 ทางราชการ เลขที่ 117/2563
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2563
ส านักงานประกนัสังคมจงัหวัดจนัทบุรี 
วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจา้ง
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9 จา้งเหมาบริการท าฉากกั้นเว้นระยะห่าง 10,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจนัทบุรีพลาสติก ร้านจนัทบุรีพลาสติก ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังจา้ง
เจา้หน้าที่-ผู้มาใช้บริการ สาขาสอยดาว 10,000.00 10,000.00 ทางราชการ เลขที่ 118/2563

ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563
10 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 118,800.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิชาภา โตสวัสด์ิ นางนิชาภา โตสวัสด์ิ ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังจา้ง

โครงการจา้งงานผู้สูงอายุ 118,800.00 118,800.00 ทางราชการ เลขที่ 119/2563
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2563

11 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 118,800.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ์ นักเสียง นางเสาวลักษณ์ นักเสียง ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังจา้ง
โครงการจา้งงานผู้สูงอายุ 118,800.00 118,800.00 ทางราชการ เลขที่ 120/2563

ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2563
12 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 118,800.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ผ่องพรรณ ล้ีรัตนศิริ น.ส.ผ่องพรรณ ล้ีรัตนศิริ ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังจา้ง

โครงการจา้งงานผู้สูงอายุ 118,800.00 118,800.00 ทางราชการ เลขที่ 121/2563
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2563


