
วงเงินทีจ่ะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลงใน

หรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง
1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ สปจ.จันทบุรี 40,761.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอทีเวิร์ค อนิเตอร์เทรด จก. บ.ไอทีเวิร์ค อนิเตอร์เทรด จก. ไม่เกินราคาของ ใบส่ังซ้ือ

สาขาสอยดาว 40,761.00 บาท 40,761.00 บาท ทางราชการ เลขที ่39/2564
ลงวันที ่3 พ.ค. 2564

2 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ สปจ.จันทบุรี 5,000.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต ร้านออฟฟิศ มาร์ต ไม่เกินราคาของ ใบส่ังซ้ือ
สาขาสอยดาว 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท ทางราชการ เลขที ่40/2564

ลงวันที ่3 พ.ค. 2564
3 ซ้ือตรายาง สปจ.จันทบุรี 250.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพวงพิศตรายาง ร้านพวงพิศตรายาง ไม่เกินราคาของ ใบส่ังซ้ือ

สาขาสอยดาว 250.00 บาท 250.00 บาท ทางราชการ เลขที ่41/2564
ลงวันที ่3 พ.ค. 2564

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน สปจ.จันทบุรี 9,744.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต ร้านออฟฟิศ มาร์ต ไม่เกินราคาของ ใบส่ังซ้ือ
สาขาสอยดาว 9,744.00 บาท 9,744.00 บาท ทางราชการ เลขที ่42/2564

ลงวันที ่3 พ.ค. 2564
5 ซ้ือซองขาวตราครุฑ พับ 4 4,800.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต ร้านออฟฟิศ มาร์ต ไม่เกินราคาของ ใบส่ังซ้ือ

4,800.00 4,800.00 ทางราชการ เลขที ่43/2564
ลงวันที ่5 พ.ค. 2564

6 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 7,350.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอนันต์พิมพ์ดีด จันทบุรี ร้านอนันต์พิมพ์ดีด จันทบุรี ไม่เกินราคาของ ใบส่ังจ้าง
ยี่ห้อ Panasonic รุ่น DP-MB251 7,350.00 บาท 7,350.00 บาท ทางราชการ เลขที ่44/2564

ลงวันที ่12 พ.ค. 2564
7 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 550.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลล์ หจก.เจริญกิจ เซลล์ ไม่เกินราคาของ ใบส่ังจ้าง

ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L2740DW แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส ทางราชการ เลขที ่45/2564
สปจ.จันทบุรี สาขาสอยดาว 550.00 บาท 550.00 บาท ลงวันที ่12 พ.ค. 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 
วันที ่2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



วงเงินทีจ่ะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลงใน

หรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

8 จ้างซ่อมโทรศัพท์ไร้สาย 850.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลล์ หจก.เจริญกิจ เซลล์ ไม่เกินราคาของ ใบส่ังจ้าง
ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-TG3711 แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส ทางราชการ เลขที ่46/2564

850.00 บาท 850.00 บาท ลงวันที ่12 พ.ค. 2564
9 จ้างเปล่ียนไส้กรองน้ าเคร่ืองท าน้ าร้อน 5,600.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส อาร์ เคร่ืองเย็น หจก.เอส อาร์ เคร่ืองเย็น ไม่เกินราคาของ ใบส่ังจ้าง

น้ าเย็น 5,600.00 บาท 5,600.00 บาท ทางราชการ เลขที ่47/2564
ลงวันที ่18 พ.ค. 2564

10 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและซ่อม 17,298.69  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มิตซูจันทบุรี จก. บ.มิตซูจันทบุรี จก. ไม่เกินราคาของ ใบส่ังจ้าง
บ ารุงรักษาตามระยะทาง กท 7460 จบ 17,298.69 บาท 17,298.69 บาท ทางราชการ เลขที ่48/2564

ลงวันที ่19 พ.ค. 2564
11 ซ้ือหนังสือพิมพ์ มิถุนายน 2564 420.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กนกพร หอมมั่น น.ส.กนกพร หอมมั่น ไม่เกินราคาของ ใบส่ังซ้ือ

420.00 บาท 420.00 บาท ทางราชการ เลขที ่49/2564
ลงวันที ่25 พ.ค. 2564

12 เช่าช่วงเวลาประชาสัมพันธ์ 14,000.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียง ไม่เกินราคาของ หนังสือข้อตกลง
มิถุนายน - ธันวาคม 2564 แหง่ประเทศไทย 90.25 MHz แหง่ประเทศไทย 90.25 MHz ทางราชการ เลขที ่8/2564

14,000.00 บาท 14,000.00 บาท ลงวันที ่25 พ.ค. 2564
13 จ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกรถยนต์ 4,500.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส์ หจก.เจริญกิจ เซลส์ ไม่เกินราคาของ ใบส่ังจ้าง

และเปล่ียนยางรองเท้า กท 7460 จบ แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส ทางราชการ เลขที ่50/2564
4,500.00 บาท 4,500.00 บาท ลงวันที ่31 พ.ค. 2564
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