
ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  12 พ.ค. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  17 พ.ค. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 68/2564
ต่่าสุด ลงวันที่   20 พ.ค. 2564

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 69/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  21 พ.ค. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 70/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  27 พ.ค. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 71/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  27 พ.ค. 2564

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 72/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  27 พ.ค. 2564

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 73/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  31 พ.ค. 2564
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  80/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  5 พ.ค. 2564
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  81/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  14 พ.ค. 2564
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  82/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  14 พ.ค. 2564

นายพยุงศิลป์          
ลับเหล่ียม

        2,500.00

          8,460.00 ร้านเอ็ม ซี โมเดิร์น         8,460.00

11 จัดซ้ือแสลนบังแดด        2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง
นายพยุงศิลป์          

ลับเหล่ียม
          2,500.00

10 จ้างเหมาท่าป้าย        8,460.00         8,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม ซี โมเดิร์น

      74,110.14

9
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
(กองสาธารณสุข)

       2,440.00         2,440.00 เฉพาะเจาะจง
 นางสาวประภาพรรณ์

  วงศ์อินตา
          2,440.00

 นางสาวประภาพรรณ์
  วงศ์อินตา

        2,440.00

ร้านป็อป แมคโคร         3,723.60

8
จัดซ้ืออาหารเสริมนม (ปิดเทอม 1-13 มิ.ย.
64)

      74,110.14       74,110.14 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนม เมือง

จันท์ จ่ากัด
         74,110.14

สหกรณ์โคนม เมือง
จันท์ จ่ากัด

          3,750.00 ร้านคุ้มเกล้าสปอร์ต         3,750.00

7 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)        3,723.60         3,723.60 เฉพาะเจาะจง ร้านป็อป แมคโคร           3,723.60

6 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ)        3,750.00         3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มเกล้าสปอร์ต

        2,340.00

5 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)        6,334.40         6,334.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พ.เกียรติณรงค์
ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด

          6,334.40
บริษัท พ.เกียรติณรงค์
ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด

        6,334.40

ร้านอุทิศการก่อสร้าง         8,778.00

4
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กอง
สาธารณสุขฯ)

       2,340.00         2,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต           2,340.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต

          9,000.00 ร้านโอ๊ดการยนต์         9,000.00

3 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกันฯ)        8,778.00         8,778.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทิศการก่อสร้าง           8,778.00

2 จัดซ้ือแบตเตอร่ี (เคร่ืองสูบน้่าพญา)        9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอ๊ดการยนต์

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1
จัดซ้ืออาหารเสริมนม (ปิดเทอม 17-31 พ.ค.
 64)

      85,511.70       85,511.70 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนม เมือง

จันท์ จ่ากัด
         85,511.70

 สหกรณ์โคนม เมือง
จันท์ จ่ากัด

      85,511.70

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม  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 83/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  24 พ.ค. 2564
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 84/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  31 พ.ค. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 15/2564
ต่่าสุด ลงวันที่   28 พ.ค. 2564

-2-

       150,000.00 นายปัญญา  รักษา     150,000.0014
โครงการขุดลอกคลองส่งน้่าสาธารณะ
บริเวณข้างปั๊มคุณปู่บริการ ม.11

    150,000.00      150,012.72 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รักษา

      69,600.00

13 จ้างเหมาท่าตรายาง (กองคลัง)        1,860.00         1,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพวงพิศตรายาง           1,860.00 ร้านพวงพิศตรายาง         1,860.00

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

12
จ้างเหมาวางท่อระบายน้่าบริเวณถนนสาย
ทัพนคร - บ่อเวฬุ ม.6 เชื่อมม. 9 ต.ปัถวี

      69,600.00       69,686.69 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รักษา          69,600.00  นายปัญญา  รักษา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีที่จะซ้ือ/
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง


