
ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 100/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  4 ส.ค. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 101/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  16 ส.ค. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 102/2564
ต่่าสุด ลงวันที่   16 ส.ค.  2564

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 103/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  19 ส.ค.  2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 104/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  24 ส.ค. 2564
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่  105/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  24 ส.ค. 2564

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่  106/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  27 ส.ค.2564

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 107/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  27 ส.ค. 2564
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 95/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  19 ส.ค. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 19/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  10 ส.ค. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 20/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  23 ส.ค.2564

         99,000.00 นายปัญญา  รักษา       99,000.00

11
โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชน
(เทศบาล)

      97,800.00       97,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชินาดา ลาวงศ์          97,800.00

10
โครงการซ่อมแซมคอสะพานบริเวณสายทัพ
นคร-บ่อเวฬุ

      99,000.00       99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รักษา

นายสุชินาดา ลาวงศ์       97,800.00

9 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-6690       10,500.00       10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย สีใส          10,500.00 นายสมชาย สีใส       10,500.00

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

จ่ากดั        119,716.38
สหกรณ์โคนมเมอืงจนัท์ 

จ่ากดั     119,716.38

          2,000.00 ณัฐมณ   เทรดด้ิง         2,000.00

7 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  (กองช่าง)       21,660.00       21,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทิพย์เจริญพาณิชย์          21,660.00

6 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง)        2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐมณ   เทรดด้ิง

ร้านทิพย์เจริญพาณิชย์       21,660.00

5 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองการศึกษา)       14,879.00       14,879.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต          14,879.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต       14,879.00

4 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร        2,760.60         2,760.60 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีทองการเกษตร           2,760.60 ร้านทวีทองการเกษตร         2,760.60

         12,000.00 นายปัญญา  รักษา       12,000.00

3 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองช่าง)        6,405.00         6,405.00 เฉพาะเจาะจง ออฟฟิศมาร์ท           6,405.00

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (หันย่อย)       12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รักษา

ออฟฟิศมาร์ท         6,405.00

1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง        1,968.00         1,968.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปานณัฐมณ    หล้าปวงค่า           1,968.00 น.ส.ปานณัฐมณ    หล้าปวงค่า         1,968.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสิงหาคม  พ.ศ. 2564
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 สัญญาจ้างเลขที่ 21/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  23 ส.ค.2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 22/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  23 ส.ค.2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 23/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  23 ส.ค.2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 24/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  25 ส.ค.2564
ราคา สัญญาคอมพิวเตอร์เลขที่ 1/2564

ต่่าสุด ลงวันที่ 6 ส.ค.2564
      43,780.00

น.ส.ปานณัฐมณ    หล้าปวงค่า       80,000.00

16 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)       43,780.00       43,780.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเติมเต็มซิสเต็มส์

แอนด์เซอร์วิส
         43,780.00

ร้านเติมเต็มซิสเต็มส์
แอนด์เซอร์วิส

         26,000.00 นายเกยีรติศักด์ิ  ประวัตรพร       26,000.00

15
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(ก่อสร้างป้าย)

      80,000.00       80,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปานณัฐมณ    หล้าปวงค่า          80,000.00

14
โครงการจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์รองรับการติดต้ังมิเตอร์ฯ

      26,000.00       26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ  ประวัตรพร

13
โครงการปรับปรุงสายไฟฟ้าโดยการเดินท่อ
สายไฟฟ้าเดิมฯ

      39,000.00       39,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ  ประวัตรพร          39,000.00 นายเกยีรติศักด์ิ  ประวัตรพร       39,000.00

12
โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาน(ศูนย์
ขยะ)

      51,400.00       51,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชินาดา ลาวงศ์          51,400.00 นายสุชินาดา ลาวงศ์       51,400.00
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีที่จะซ้ือ/
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง


