สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖3
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
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วงเงินที่จะซื้อ
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทาป้ายโครงการปลูกป่า ปล่อยปลาฯ
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครืองปริ้น
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค

จ้างซ่อหมแซมคอมพิวเตอร์ ศพด.
จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง อบต.โชคชัย
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติปี 64
จ้างขุดลอกหนองบัวน้อย บ้านแม่บงใต้ ม.5

จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์(สานักงานปลัด)
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.
จัดซื้อน้าดืม อบต.โชคชัย
จัดซื้อน้าดืม ศพด. 7 ศูนย์
จัดซื้อน้ามัน รถบรรทุก(น้า)
จัดซื้อเครืองแต่งกาย อปพร.
จัดซื้อพันธ์ปลา
จัดซื้อน้าดืมและน้าแข็ง
จัดซื้อวุสดุสานักงาน (กองช่าง)
จัดซื้อชุดประแจ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุฯ
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ศพด.
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน โต๊ะทางาน+เก้าอี้
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองปริ้น สป.
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่เสนอ

๔๕๐.๐๐
๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์
๑,๖๙๐.๐๐
๑,๖๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีพีแอลโปรเฟสชันฯ
๒,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีพีแอลโปรเฟสชันฯ
๑,๘๕๐.๐๐
๑,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีพีแอลโปรเฟสชันฯ
๑,๔๖๐.๐๐
๑,๔๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางศรี ไชยลังกา
๕,๘๑๐.๐๐
๕,๘๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพิทักษ์ชัยการพิมพ์
๔๗๕,๐๐๐.๐๐ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.แก้วเมืองคาก่อสร้าง
๑,๓๙๐.๐๐
๑,๓๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีพีแอลโปรเฟสชันฯ
๑๐๒,๑๙๑.๗๖ ๑๐๒,๑๙๑.๗๖ เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จากัด
๒๔,๖๐๑.๗๒ ๒๔,๖๐๑.๗๒ เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จากัด
๙๘๖.๐๐
๙๘๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง น้าดืมบัวตอง
๖๓๒.๐๐
๖๓๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง น้าดืมบัวตอง
๔,๐๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ศิริลักษณ์ ออยล์
๑๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑๑๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพานิชดี ดีไซน์
๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านประวิตร พันธุ์ปลา
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ขัดพลู
๘,๘๓๕.๐๐
๘,๘๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะพันธ์
๙,๘๐๐.๐๐
๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ที.วี.(ไทยแลนด์) จากัด
๔,๕๖๕.๐๐
๔,๕๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านดอยหลวงเคหะภัณฑ์
๙๐,๒๐๐.๐๐ ๙๐,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านธนสน ซัพพลาย
๑๒,๗๕๐.๐๐ ๑๒,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สุขใจฯ
๒,๖๐๐.๐๐
๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.แม่จัน ปริ้นติ้ง
๑๘,๙๐๐.๐๐ ๑๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอมฯ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านคลาสสิฟายด์

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เสนอราคาตาสุด
หจก.พีพีแอลโปรเฟสชันฯ เสนอราคาตาสุด
หจก.พีพีแอลโปรเฟสชันฯ เสนอราคาตาสุด
หจก.พีพีแอลโปรเฟสชันฯ เสนอราคาตาสุด
เสนอราคาตาสุด
นางศรี ไชยลังกา
ร้านพิทักษ์ชัยการพิมพ์ เสนอราคาตาสุด
หจก.แก้วเมืองคาก่อสร้าง เสนอราคาตาสุด
หจก.พีพีแอลโปรเฟสชันฯ เสนอราคาตาสุด
บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จากัด เสนอราคาตาสุด
บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จากัด เสนอราคาตาสุด
น้าดืมบัวตอง
เสนอราคาตาสุด
น้าดืมบัวตอง
เสนอราคาตาสุด
ศิริลักษณ์ ออยล์
เสนอราคาตาสุด
เสนอราคาตาสุด
ร้านพานิชดี ดีไซน์
เสนอราคาตาสุด
ร้านประวิตร พันธุ์ปลา
เสนอราคาตาสุด
นางกัลยา ขัดพลู
เสนอราคาตาสุด
ร้านปิยะพันธ์
เสนอราคาตาสุด
บ.ที.วี.(ไทยแลนด์) จากัด
เสนอราคาตาสุด
ร้านดอยหลวงเคหะภัณฑ์
เสนอราคาตาสุด
ร้านธนสน ซัพพลาย
เสนอราคาตาสุด
บ.สุขใจฯ
เสนอราคาตาสุด
หจก.แม่จัน ปริ้นติ้ง
หจก.เชียงรายเทคโนคอมฯ เสนอราคาตาสุด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
153/๖3 วันที 3 กันยายน 63
154/๖3 วันที 9 กันยายน 63
155/๖3 วันที 9 กันยายน 63
156/๖3 วันที 9 กันยายน 63
157/๖3 วันที 11 กันยายน 63
158/๖3 วันที 14 กันยายน 63
159/๖3 วันที 18 กันยายน 63
160/๖3 วันที 21 กันยายน 63
142/๖3 วันที 31 สิงหาคม 63
143/๖3 วันที 31 สิงหาคม 63
142/๖3วันที 31 สิงหาคม 63
143/๖3 วันที 31 สิงหาคม 63
144/๖3 วันที 31 สิงหาคม 63
144/๖3 วันที 1 กันยายน 63
145/๖3 วันที 3 กันยายน 63
146/๖3 วันที 3 กันยายน 63
147/๖3 วันที 10 กันยายน 63
148/๖3 วันที 14 กันยายน 63
149/๖3 วันที 15 กันยายน 63
150/๖3 วันที 15 กันยายน 63
151/๖3 วันที 17 กันยายน 63
152/๖3 วันที 18 กันยายน 63
153/๖3 วันที 18 กันยายน 63

