
ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2565

ต่่าสุด ลงวันที่  7 มี.ค.2565
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2565
ต่่าสุด ลงวันที่  8 มี.ค.2565
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2565
ต่่าสุด ลงวันที่  28 มี.ค.2565

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2565

ต่่าสุด ลงวันที่  31 มี.ค.2565
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2565
ต่่าสุด ลงวันที่  31 มี.ค.2565
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2565
ต่่าสุด ลงวันที่  31 มี.ค.2565

ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2565

ต่่าสุด ลงวันที่ 8 มี.ค. 2565

ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2565

ต่่าสุด ลงวันที่ 28 มี.ค. 2565
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 43/2565
ต่่าสุด ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2565
ต่่าสุด ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 45/2565
ต่่าสุด ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565

         72,000.00 น.ส.เจียรนัย กลแก้ว       72,000.00

11 จ้างเหมาพนักงานประจ่าบรรทุกขยะ       72,000.00       72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทีป ท่าบ่ารุง          72,000.00

10
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ท่าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านเอกสาร

      72,000.00       72,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เจยีรนัย กลแกว้

นายประทีป ท่าบ่ารุง       72,000.00

9
จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานที่ต้องใช้ 
แรงงานทั่วไป

      54,000.00       54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ มโีภคา          54,000.00 นายสมศักด์ิ มโีภคา       54,000.00

8
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กอง
สาธารณสุข

       4,250.00         4,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย สีใส           4,250.00 นายสมชาย สีใส         4,250.00

          6,842.00 ออฟฟิศมาร์ต         6,842.00

7
จ้างเหมาซ่อมแซมรถเกรดเดอร์ ทะเบียน 
ตค2782

      22,425.00       22,425.00 เฉพาะเจาะจง อารยาพาณิชย์          22,425.00

6 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน กองสาธารณสุข        6,842.00         6,842.00 เฉพาะเจาะจง ออฟฟิศมาร์ต

อารยาพาณิชย์       22,425.00

5 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุข        5,680.00         5,680.00 เฉพาะเจาะจง ออฟฟิศมาร์ต           5,680.00 ออฟฟิศมาร์ต         5,680.00

4 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว       15,050.00       15,050.00 เฉพาะเจาะจง ออฟฟิศมาร์ต          15,050.00 ออฟฟิศมาร์ต       15,050.00

          7,500.00 ไพรัช คอมพิวเตอร์         7,500.00

3 จัดซ้ืออาหารเสริมและนม     257,238.90      257,238.90 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเมือง

จันทร์
       257,238.90

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง ไพรัช คอมพิวเตอร์

สหกรณ์โคนมเมือง
จันทร์

    257,238.90

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน       27,000.00       27,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรือง

ทรัพย์          27,000.00
 หจก.อินเทรนด์ 

รุ่งเรืองทรัพย์
      27,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลปัถวี

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีที่จะซ้ือ/
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 46/2565
ต่่าสุด ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 47/2565
ต่่าสุด ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 48/2565
ต่่าสุด ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 49/2565
ต่่าสุด ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 50/2565
ต่่าสุด ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 51/2565
ต่่าสุด ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565
ราคา สัญญาเช่าเลขที่ 7/2565
ต่่าสุด ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565
ราคา สัญญาเช่าเลขที่ 8/2565
ต่่าสุด ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565

-2-

19 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา)       28,000.00       28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรเจกต์ แพลน          28,000.00 หจก.โปรเจกต์ แพลน       28,000.00

18 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุข)        7,200.00         7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรเจกต์ แพลน           7,200.00 หจก.โปรเจกต์ แพลน         7,200.00

17
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่จัดท่าเอกสาร

      36,000.00       36,000.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ภาณุมาศ ไมตรี

วงษ์
         36,000.00

น.ส.ภาณุมาศ ไมตรี
วงษ์

      36,000.00

16
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป งาน
ประชาสัมพันธ์

      54,000.00       54,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธิษา พงษ์สวัสด์ิ          54,000.00 น.ส.สุธิษา พงษ์สวัสด์ิ       54,000.00

15
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

      54,000.00       54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทรายแต่ง          54,000.00 นายวินัย ทรายแต่ง       54,000.00

14
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ

      20,000.00       20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพ็ญนภา รักษา          20,000.00 น.ส.เพ็ญนภา รักษา       20,000.00

13
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปผู้ช่วยนัก
สนทนาการ

      60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อริสา พืชเพี้ยน          60,000.00 น.ส.อริสา พืชเพี้ยน       60,000.00

12
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพิ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับเอกสารงานประชาสัมพันธ์

      18,000.00       18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุมติรา เพียโคตแกว้          18,000.00
 น.ส.สุมิตรา เพียโคต

แก้ว
      18,000.00

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีที่จะซ้ือ/
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง


