
วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจ้าง ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลงใน

หรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งท าป้ายไวนิลกรณีทันตกรรม 90.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกรีนดีไซน์ ร้านกรีนดีไซน์ ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังจา้ง

90.00 บาท 90.00 บาท ทางราชการ เลขที ่76/2564
ลงวันที ่1 ก.ย. 64

2 จา้งเหมาบริการต่อเบอร์โทรศัพท์ 800.00      - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังจา้ง
สายนอกเขา้ตู้สาขา 800.00 บาท 800.00 บาท ทางราชการ เลขที ่77/2564

ลงวันที ่1 ก.ย. 64
3 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 40,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอที เวิร์ค อนิเตอร์เทรด จก. บ.ไอที เวิร์ค อนิเตอร์เทรด จก. ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังซ้ือ

40,000.00 บาท 40,000.00 บาท ทางราชการ เลขที ่78/2564
ลงวันที ่1 ก.ย. 64

4 จา้งล้างเคร่ืองปรับอากาศ 6,600.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังจา้ง
สาขาสอยดาว 6,600.00 บาท 6,600.00 บาท ทางราชการ เลขที ่79/2564

ลงวันที ่3 ก.ย. 64
5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,400.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังซ้ือ

8,400.00 บาท 8,400.00 บาท ทางราชการ เลขที ่80/2564
ลงวันที ่10 ก.ย. 64

6 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์พร้อมเปล่ียน 3,700.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังซ้ือ
รถยนต์ นข 3626 จบ สาขาสอยดาว 3,700.00 บาท 3,700.00 บาท ทางราชการ เลขที ่81/2564

ลงวันที ่16 ก.ย. 64
7 ซ้ือยางรถยนต์พร้อมเปล่ียน 2,950.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จติตาพรการยาง หจก.จติตาพรการยาง ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังซ้ือ

รถยนต์ นข 3626 จบ สาขาสอยดาว 2,950.00 บาท 2,950.00 บาท ทางราชการ เลขที ่82/2564
ลงวันที ่16 ก.ย. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 
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8 ซ้ือวัสดุโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ 31,320.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศรีสากลพรีเมี่ยม จก. บ.ศรีสากลพรีเมี่ยม จก. ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังซ้ือ
ประชาสัมพนัธ์ฯ  สาขาสอยดาว 31,320.00 บาท 31,320.00 บาท ทางราชการ เลขที ่83/2564

ลงวันที ่16 ก.ย. 64
9 ซ้ือวัสดุส านักงาน สาขาสอยดาว 5,167.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังซ้ือ

5,167.00 บาท 5,167.00 บาท ทางราชการ เลขที ่84/2564
ลงวันที ่17 ก.ย. 64

10 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ สาขาสอยดาว 5,430.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอที เวิร์ค อนิเตอร์เทรด จก. บ.ไอที เวิร์ค อนิเตอร์เทรด จก. ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังซ้ือ
5,430.00 บาท 5,430.00 บาท ทางราชการ เลขที ่85/2564

ลงวันที ่17 ก.ย. 64
11 จา้งสลับยางต้ังศูนยถ์ว่งล้อรถยนต์ 927.00      - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จติตาพรการยาง หจก.จติตาพรการยาง ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังจา้ง

และเปล่ียนใบปัดน้ าฝน นข 3626 จบ 927.00 บาท 927.00 บาท ทางราชการ เลขที ่86/2564
ลงวันที ่17 ก.ย. 64

12 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองและ 3,743.93   - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันตะวันออก จก. บ.สยามนิสสันตะวันออก จก. ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังจา้ง
ซ่อมบ ารุงรักษาตามระยะทาง 3,743.93 บาท 3,743.93 บาท ทางราชการ เลขที ่87/2564
รถยนต์ นข 3626 จบ สาขาสอยดาว ลงวันที ่17 ก.ย. 64

13 ซ้ือหนังสือพมิพ ์ 360.00      - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กนกพร หอมมั่น น.ส.กนกพร หอมมั่น ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังซ้ือ
ประจ าเดือนตุลาคม 64 360.00 บาท 360.00 บาท ทางราชการ เลขที ่88/2564

ลงวันที ่23 ก.ย. 64
14 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 52,818.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอที เวิร์ค อนิเตอร์เทรด จก. บ.ไอที เวิร์ค อนิเตอร์เทรด จก. ไม่เกนิราคาของ ใบส่ังซ้ือ

52,818.00 บาท 52,818.00 บาท ทางราชการ เลขที ่89/2564
ลงวันที ่27 ก.ย. 64






