
ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  9 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  9 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  9 พ.ย. 2563

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่  13/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  9 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่  14/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  11 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่  15/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  16 พ.ย. 2563

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่  16/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  18 พ.ย. 2563

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่  17/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  18 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่  18/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  18 พ.ย. 2563

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  23 พ.ย. 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลปัถวี

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง
วิธีที่จะซ้ือ/

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว        9,476.00         9,476.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต         9,476.00  ร้านออฟฟิศมาร์ต         9,476.00

        5,640.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต         5,640.00

3 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้่า)        5,600.00         5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยแสงแบตเตอร่ี         5,600.00

2 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง)        5,640.00         5,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต

ร้านไทยแสงแบตเตอร่ี         5,600.00

4
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์       
(กองสาธารณสุข)

       3,082.00         3,082.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัชชัยเภสัช         3,082.00 บจก.ชัชชัยเภสัช         3,082.00

5 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)      98,641.48       98,641.48 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเมืองจันท์       98,641.48 สหกรณ์โคนมเมืองจันท์       98,641.48

      48,830.00 หจก.ก่านันน้อย       48,830.00

7 จัดซ้ือวัสดุโครงการจิตอาสาพระราชทาน        3,120.00         3,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต         3,120.00

6 จัดซ้ือท่อระบายน้่า คสล.      48,830.00       48,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ก่านันน้อย

ร้านออฟฟิศมาร์ต         3,120.00

8
จัดซ้ือวัสดุในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ

     24,600.00       24,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส่าเนาว์พาณิชย์       24,600.00 ร้านส่าเนาว์พาณิชย์       24,600.00

9 จัดซ้ือวัสดุฝึกอบรม        2,250.00         2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขอบคุณค่ะ         2,250.00 ร้านขอบคุณค่ะ         2,250.00

    179,281.87 นายปัญญา  รักษา     179,281.8710 จัดซ้ือทรายหยาบและกระสอบบรรจุทราย    179,281.87     179,281.87 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รักษา



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่  21/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  30 พ.ย. 2563

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  30 พ.ย. 2563

ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  14/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  3 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  15/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  3 พ.ย. 2563

ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  16/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  9 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  17/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  9 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  18/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  17 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  19/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  17 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  20/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  17 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  21/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  18 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  22/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  18 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  23/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  18 พ.ย. 2563
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง
วิธีที่จะซ้ือ/

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

11 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)    386,798.72     386,798.72 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเมืองจันท์     386,798.72 สหกรณ์โคนมเมืองจันท์     386,798.72

12 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)      55,740.96       55,740.96 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเมืองจันท์       55,740.96 สหกรณ์โคนมเมืองจันท์       55,740.96

13 จ้างเหมาบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม (บพ 6658)        5,020.00         5,020.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัส  แสงอรุณ         5,020.00 นายมนัส  แสงอรุณ         5,020.00

        4,210.00 ร้านโอ๊ดการยนต์         4,210.00

11
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะเทท้าย 
หมายเลขทะเบียน บว 196 จบ

       2,200.00         2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอ๊ดการยนต์         2,200.00

14 จา้งเหมาบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทุกขยะ)        4,210.00         4,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอ๊ดการยนต์

ร้านโอ๊ดการยนต์         2,200.00

12
จ้างเหมาซ่อมแซมรถเกรดเดอร์ หมายเลข
ทะเบียน ตค 2782 จบ

       8,090.00         8,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอ๊ดการยนต์         8,090.00 ร้านโอ๊ดการยนต์         8,090.00

13
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้่า หมายเลข
ทะเบียน 81-0369 จบ

       9,880.00         9,880.00 เฉพาะเจาะจง อู่แดงเซอร์วิส         9,880.00 อู่แดงเซอร์วิส         9,880.00

        5,615.00 ร้านอารยาพาณิชย์         5,615.00

15
จ้างเหมาซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน บร 
4698 จบ

       2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  สีใส         2,000.00

14
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบด หมายเลขทะเบียน 
ถข 122 จบ

       5,615.00         5,615.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารยาพาณิชย์

นายสมชาย  สีใส         2,000.00

16
จ้างเหมาท่าป้ายโครงการจิตอาสา
พระราชทาน

         450.00           450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มซีโมเดิร์นดีไซน์           450.00 หจก.เอ็มซีโมเดิร์นดีไซน์           450.00

17 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการจิตอาสาภัยภิบัติฯ          540.00           540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มซีโมเดิร์นดีไซน์           540.00 หจก.เอ็มซีโมเดิร์นดีไซน์           540.00

        3,000.00
ร้านเรณูเคมีโฟร์และ

ส่ือสาร
        3,000.0018 จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ภาคสนาม        3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเรณูเคมีโฟร์และ
ส่ือสาร



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  24/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  18 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  25/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  23 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  26/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  25 พ.ย. 2563
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่  27/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  1 พ.ย. 2563
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 2/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  27 พ.ย. 2563
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 3/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  30 พ.ย. 2563

ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  30 พ.ย. 2563
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง
วิธีที่จะซ้ือ/

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

20
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดท่า
ประกาศนียบัตร

       3,750.00         3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขอบคุณค่ะ         3,750.00 ร้านขอบคุณค่ะ         3,750.00

21 จ้างเหมาปะยางรถเกรดเดอร์        1,450.00         1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศธัญญาการยาง         1,450.00 ร้านเลิศธัญญาการยาง         1,450.00

22 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล        2,700.00         2,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มซีโมเดิร์นดีไซน์         2,700.00 หจก.เอ็มซีโมเดิร์นดีไซน์         2,700.00

      15,000.00
ร้าน ที เอส 
คอมพิวเตอร์

      15,000.00

24 จ้างเหมาลงหินคลุกภายในต่าบลปัถวี    290,000.00     290,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รักษา     290,000.00

23 จ้างเหมาท่าเว็ปไซต์เทศบาล      15,000.00       15,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที เอส 
คอมพิวเตอร์

นายปัญญา  รักษา     290,000.00

25
จา้งเหมาโครงการขุดลอกร่องน้่าสาธารณะข้าง
ทาง บริเวณถนนสายจนัทบุรี - สระแก้ว หมู่ที่ 11

   419,700.00     419,700.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รักษา     419,700.00 นายปัญญา  รักษา     419,700.00

26
โครงการขุดลอกร่องน้่าสาธารณะพร้อมวาง
ท่อระบายน้่าข้ามทาง หมู่ที่ 6

   372,000.00     372,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลธิดา  ชมพู     372,000.00 น.ส.กุลธิดา  ชมพู     372,000.00


