
ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  1 ต.ค. 2563
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  1 ต.ค. 2563
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  14 ต.ค. 2563

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่  4/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  14 ต.ค. 2563
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่  5/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  27 ต.ค. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่  6/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  27 ต.ค. 2565

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่  7/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  27 ต.ค. 2565

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่  8/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  27 ต.ค. 2565
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่  9/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  30 ต.ค. 2565

ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  1 ต.ค. 2563
    108,000.00 น.ส. สุธิษา  พงษ์สวัสด์ิ     108,000.0010

จ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์

   108,000.00     108,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุธิษา  พงษ์สวัสด์ิ

9 จัดซ้ือวัสดุกก่อสร้าง (กองช่าง)      26,055.00       26,055.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ก่านันน้อย       26,055.00 หจก.ก่านันน้อย       26,055.00

8 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองสาธารณสุขฯ)        3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต         3,500.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต         3,500.00

          450.00 ร้านไฮ-คิว คอมพิวเตอร์           450.00

7
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข
ฯ)

       5,565.00         5,565.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต         5,565.00

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)          450.00           450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮ-คิว คอมพิวเตอร์

ร้านออฟฟิศมาร์ต         5,565.00

5 จัดซ้ือยางนอกรถยนต์        6,500.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฉลวยการยาง         6,500.00 ร้านฉลวยการยาง         6,500.00

4 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ)        9,895.00         9,895.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐมณ เทรดด้ิง         9,895.00 ร้านณัฐมณ เทรดด้ิง         9,895.00

      16,891.20 สหกรณ์โคนมเมืองจันท์       16,891.20

3 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ)          986.00           986.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สมชายพานิชสตีล           986.00

2 จัดซ้ือนม UHT      16,891.20       16,891.20 เฉพาะเจาะจง  สหกรณ์โคนมเมืองจันท์

บจก.สมชายพานิชสตีล           986.00

1 จัดซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์    129,889.20     129,889.20 เฉพาะเจาะจง  สหกรณ์โคนมเมืองจันท์     129,889.20  สหกรณ์โคนมเมืองจันท์     129,889.20

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลปัถวี

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง
วิธีที่จะซ้ือ/

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  2/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  1 ต.ค. 2563

ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  1 ต.ค. 2563

ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  4/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  1 ต.ค. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  5/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  1 ต.ค. 2563

ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  6/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  1 ต.ค. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  7/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  1 ต.ค. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  8/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  14 ต.ค. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  9/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  14 ต.ค. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  10/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  21 ต.ค. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  11/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  27 ต.ค. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  12/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  30 ต.ค. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  13/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  30 ต.ค. 2563

      30,000.00
นายบุญประเสริฐ  

เครือสินธ์
      30,000.0018 จ้างเหมาคนงานประจ่ารถบรรทุกขยะ      30,000.00       30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญประเสริฐ  
เครือสินธ์

17 จ้างเหมาคนงานประจ่ารถบรรทุกขยะ      27,000.00       27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ  รักษา       27,000.00 นายจรูญ  รักษา       27,000.00

16
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคอสะพาน       
สายตะกร๊ีด-ทุ่งนาตัก

     90,000.00       90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รักษา       90,000.00 นายปัญญา  รักษา       90,000.00

        2,450.00 นายสมชาย  สีใส         2,450.00

15 จ้างเหมาคนงานประจ่ารถบรรทุกขยะ        2,400.00         2,400.00 เฉพาะเจาะจง
นายบุญประเสริฐ  

เครือสินธ์
        2,400.00

นายบุญประเสริฐ  
เครือสินธ์

        2,400.00

        4,900.00 ร้านณรงค์แอร์         4,900.00

จ้างเหมาคนงานทั่วไปช่วยปฏิบัติงานด้าน
เอกสารงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

14
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ส่าหรับปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (บร 4698 จบ)

       2,450.00         2,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  สีใส

13
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ส่าหรับปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (บร 4698 จบ)

       4,900.00         4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์แอร์

      60,000.00

12
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่าหรับ
ปฏิบัติงานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูล

     60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส. ประภาพรรณ์    

วงค์อินตา
      60,000.00

น.ส. ประภาพรรณ์    
วงค์อินตา

      60,000.00

น.ส. เจียรนัย  คลแก้ว       60,000.00

11 จ้างเหมาคนงานทั่วไปประจ่ารถบรรทุกขยะ      60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทีป  ท่าบ่ารุง       60,000.00 นายประทีป  ท่าบ่ารุง

14 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล      60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เจียรนัย  คลแก้ว       60,000.00

13
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่าหรับ
ปฏิบัติงานด้านเอกสาร (กองช่าง)

     54,000.00       54,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตราภรณ์  รักษา

12      30,000.00       30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อลิสา  หัตถี       30,000.00 น.ส.อลิสา  หัตถี       30,000.00

      54,000.00 น.ส.จิตราภรณ์  รักษา       54,000.00

11 จ้างเหมาเวรยามประจ่าเทศบาลต่าบลปัถวี    108,000.00     108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  ทรายแก้ว     108,000.00 นายวินัย  ทรายแก้ว     108,000.00
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง
วิธีที่จะซ้ือ/

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 1/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  26 ต.ค. 2563
ราคา สัญญาเช่าเลขที่ 1/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  1 ต.ค. 2563
ราคา สัญญาเช่าเลขที่ 2/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  1 ต.ค. 2563
ราคา สัญญาเช่าเลขที่ 3/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  1 ต.ค. 2563
ราคา สัญญาเช่าเลขที่ 4/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  1 ต.ค. 2563

บจก.โปรเจกท์ แพลน         7,200.00

      14,400.00 บจก.โปรเจกท์ แพลน       14,400.00

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

23 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา)      14,400.00       14,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โปรเจกท์ แพลน

22 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองช่าง)      28,800.00       28,800.00 เฉพาะเจาะจง
บจก.เค.เอส.ก็อปปี้    

 ออโตเมชั่น
      28,800.00

บจก.เค.เอส.ก็อปปี้    
 ออโตเมชั่น

      28,800.00

    400,000.0020
จ้างเหมาส่ารวจข้อมูลภาคสนามและจัดท่า
รายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

   400,000.00     400,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  ยางชัยภูมิ     400,000.00

      28,800.0021 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองคลัง)      28,800.00       28,800.00 เฉพาะเจาะจง
บจก.เค.เอส.ก็อปปี้    

 ออโตเมชั่น
      28,800.00

บจก.เค.เอส.ก็อปปี้    
 ออโตเมชั่น

น.ส.จันทิมา  ยางชัยภูมิ
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง
วิธีที่จะซ้ือ/

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง


