
ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 74/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  11 มิ.ย. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 75/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  11 มิ.ย. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 76/2564
ต่่าสุด ลงวันที่   11 มิ.ย. 2564

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  11 มิ.ย. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 78/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  11 มิ.ย. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 79/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  11 มิ.ย. 2564

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 80/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  16 มิ.ย. 2564

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 81/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  16 มิ.ย. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 82/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  21 มิ.ย. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 83/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  25 มิ.ย. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  28 มิ.ย. 2564

ร้านออฟฟิศมาร์ต       11,720.00

          2,400.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต         2,400.00

11 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)       11,720.00       11,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต          11,720.00

10 จัดซ้ือวัสดุฝึกอบรม (กองสาธารณสุขฯ)        2,400.00         2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต

      39,400.00

9
จัดซ้ืออาหารเสริมนม (ตามโครงการเยียวยา
เกษตรกรฯ)

    122,640.00      122,640.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมสอยดาว

 จ่ากัด
       122,640.00

สหกรณ์โคนมสอยดาว
 จ่ากัด

    122,640.00

ร้านเอกชัย       34,100.00

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุข)       39,400.00       39,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์

จนัทบุรี จ่ากดั          39,400.00
บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์

จนัทบุรี จ่ากดั

       182,424.96
สหกรณ์โคนม เมือง

จันท์ จ่ากัด
    182,424.96

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุข)       34,100.00       34,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย          34,100.00

6
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ยู เอช ที ภาคเรียนที่ 
1/2564 (14 มิ.ย. - 30 ก.ค. 64)

    182,424.96      182,424.96 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนม เมือง

จันท์ จ่ากัด

        6,240.00

5 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองช่าง)        9,280.00         9,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต           9,280.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต         9,280.00

ร้านออฟฟิศมาร์ต       13,970.00

4 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง)        6,240.00         6,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต           6,240.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต

          6,000.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต         6,000.00

3 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (ส่านักปลัด)       13,970.00       13,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต          13,970.00

2 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองการศึกษา)        6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์)

      40,000.00       40,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์

จนัทบุรี จ่ากดั          40,000.00
 บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์

จนัทบุรี จ่ากดั       40,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลปัถวี

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีที่จะซ้ือ/
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 85/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  28 มิ.ย. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 86/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  29 มิ.ย. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 87/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  29 มิ.ย. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 88/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  29 มิ.ย. 2564
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 85/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  4 มิ.ย. 2564
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 86/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  9 มิ.ย. 2564
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 87/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  30 มิ.ย. 2564
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 88/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  30 มิ.ย. 2564
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 90/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  30 มิ.ย. 2564
ราคา สัญญาเช่าเลขที่ 9/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  30 มิ.ย. 2564

          7,200.00 บจก.โปรเจกท์ แพลน         7,200.0021 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุขฯ)        7,200.00         7,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โปรเจกท์ แพลน

      30,000.00

20 จ้างเหมาคนงานทั่วไปประจ่ารถบรรทุกขยะ       30,000.00       30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทีป  ท่าบ่ารุง          30,000.00 นายประทีป  ท่าบ่ารุง       30,000.00

น.ส.อลิสา หัตถี       30,000.00

19
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่าหรับ
ปฏิบัติงานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูล

      30,000.00       30,000.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ประภาพรรณ์   

วงค์อินตา
         30,000.00

น.ส.ประภาพรรณ์   
วงค์อินตา

          9,810.00 นายสมชาย  สีใส         9,810.00

18
จ้างเหมาคนงานทั่วไปช่วยปฏิบัติงานด้าน
เอกสารงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

      30,000.00       30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อลิสา หัตถี          30,000.00

17 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ        9,810.00         9,810.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  สีใส

        5,849.00

16 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ        3,700.00         3,700.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.เจริญกิจ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส
          3,700.00

หจก.เจริญกิจ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส

        3,700.00

ร้านออฟฟิศมาร์ต         4,060.00

          5,849.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต

14
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กอง
สาธารณสุขฯ)

       4,060.00         4,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต           4,060.00

15 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองสาธารณสุขฯ)        5,849.00         5,849.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต

          780.0013 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ)           780.00           780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต              780.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต

12 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองการศึกษา)       21,080.00       21,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต          21,080.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต       21,080.00

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีที่จะซ้ือ/
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง


