
ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 89/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  6 ก.ค. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 90/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  13 ก.ค. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 91/2564
ต่่าสุด ลงวันที่   13 ก.ค. 2564

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 93/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  13 ก.ค. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 94/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  19 ก.ค. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 95/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  27 ก.ค. 2564

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 96/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  27 ก.ค. 2564

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 97/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  27 ก.ค. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 98/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  27 ก.ค. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 99/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  30 ก.ค. 2564
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 92/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  19 ก.ค. 2564

ร้านเอกเจริญ         5,500.00

         12,000.00 นายปัญญา  รักษา       12,000.00

11
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (กอง
การศึกษา)

       5,500.00         5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกเจริญ           5,500.00

10 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง       12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รักษา

    119,716.38

9 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง       11,144.00       11,144.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โชคทุ่งรี 
วิศวกรรม จ่ากัด

         11,144.00
บริษัท โชคทุ่งรี 
วิศวกรรม จ่ากัด

      11,144.00

นายณัฐภณ  แซ่เล้า       22,450.00

8 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ยู เอช ที     119,716.38      119,716.38 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเมอืงจนัท์ 

จ่ากดั        119,716.38
สหกรณ์โคนมเมอืงจนัท์ 

จ่ากดั

         10,250.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต       10,250.00

7 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว       22,450.00       22,450.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐภณ  แซ่เล้า          22,450.00

6 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว       10,250.00       10,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต

        2,800.00

5 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง)       10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต          10,000.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต       10,000.00

ร้านมะขามอัดสายไฮ
ดรอลิค

          890.00

4 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)        2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฉลวยการยาง           2,800.00 ร้านฉลวยการยาง

         10,390.00
หจก.อ่านวย
เฟอร์นิเจอร์

      10,390.00

3 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)           890.00           890.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านมะขามอัดสายไฮ

ดรอลิค
             890.00

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน (กองการศึกษา)       10,390.00       10,390.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.อ่านวย
เฟอร์นิเจอร์

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่านักปลัด)       28,380.00       28,380.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์

จนัทบุรี จ่ากดั          28,380.00
 บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์

จนัทบุรี จ่ากดั       28,380.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม  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 ใบส่ังจ้างเลขที่ 93/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  22 ก.ค. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 94/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  30 ก.ค. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 16/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  14 ก.ค. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 17/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  14 ก.ค. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 18/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  4 ก.ค. 2564

      99,900.00

นายปัญญา  รักษา     342,000.00

16
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายใน
ต่าบลปัถวี

      99,900.00       99,900.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รักษา          99,900.00 นายปัญญา  รักษา

       342,000.00 นายปัญญา  รักษา     342,000.00

15
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดทัพ
นคร ม.6

    342,000.00      353,066.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รักษา        342,000.00

14
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งด่าน 1 
ม.10

    342,000.00      353,066.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รักษา

      16,170.00

13 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)       18,000.00       18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  มีโภคา          18,000.00 นายสมศักด์ิ  มีโภคา       18,000.00

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ       16,170.00       16,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารยาพาณิชย์          16,170.00 ร้านอารยาพาณิชย์
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีที่จะซ้ือ/
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง


