
ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 108/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  21 ก.ย.2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 25/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  1ก.ย. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 26/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  1ก.ย. 2564

ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 27/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  1ก.ย. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 28/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  22ก.ย. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 29/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  22 ก.ย. 2564

ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 30/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  22ก.ย. 2564

ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 31/2564

ต่่าสุด ลงวันที่  27ก.ย. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 32/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  27ก.ย. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 33/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  29ก.ย. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 34/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  29ก.ย. 2564

       417,300.00 นายปัญญา  รักษา     417,300.00

11
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน

    197,000.00      197,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รักษา        197,000.00

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     417,300.00      417,300.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รักษา

นายปัญญา  รักษา     197,000.00

9 โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร     200,000.00      200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส่าเร็จ  บุษราคัม        200,000.00 นายส่าเร็จ  บุษราคัม     200,000.00

8 โครงการปรับปรุงอาคาร สนง.ทบ.ต.ปัถวี     495,000.00      495,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลธิดา  ชมพู        495,000.00 น.ส.กลุธิดา  ชมพู     495,000.00

       120,000.00 นายส่าเร็จ  บุษราคัม     120,000.00

7
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถกอง
สาธารณสุขฯ

    488,000.00      488,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส่าเร็จ  บุษราคัม        488,000.00

6
โครงการจ้างเหมาเดินสายไฟแสงติดต้ัง
อุปกรณ์เพิมเติมฯ

    120,000.00      120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส่าเร็จ  บุษราคัม

นายส่าเร็จ  บุษราคัม     488,000.00

5 โครงการปรับปรุงห้องน้่า สนง. ทบ.ต.ปัถวี     120,000.00      120,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลธิดา  ชมพู        120,000.00 น.ส.กุลธิดา  ชมพู     120,000.00

4
โครงการก่อสร้างแผงกั้นพื้นที่ชายหญิงและ
แนวกั้นบริเวณกักตัวพร้อมแผงบังตา

    393,500.00      393,500.00 เฉพาะเจาะจง นางพัณณ์พิชชา โพธิพัฒน์        393,500.00 นางพัณณ์พิชชา โพธิพัฒน์     393,500.00

       608,900.00 น.ส.ปานณัฐมณ    หล้าปวงค่า     608,900.00

3
โครงการก่อสร้างห้องเก็บขยะติดเชื้อบริเวณ
ศูนย์พักคอย

      67,600.00       67,600.00 เฉพาะเจาะจง นางพัณณ์พิชชา โพธิพัฒน์          67,600.00

2 โครงการก่อสร้างห้องน้่าชั่วคราววชายและหญิง     608,900.00      608,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปานณัฐมณ    หล้าปวงค่า

นางพัณณ์พิชชา โพธิพัฒน์       67,600.00

1 จัดซ้ือท่อ กสล       15,015.00       15,015.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จนัทบุรีท่าเงินกอ่สร้าง          15,015.00  หจก.จันทบรีุท่าเงินก่อสร้าง       15,015.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  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 35/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  30ก.ย. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 36/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  30ก.ย. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 37/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  30ก.ย. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 38/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  30ก.ย. 2564
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 39/2564
ต่่าสุด ลงวันที่  30ก.ย. 2564

    894,000.00

บริษัทแพลนทู11จ่ากัด   8,670,000.00

16 โครงการขุดขยายสระน้่าสาธารณะ ม.12     894,000.00      894,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รักษา        894,000.00 นายปัญญา  รักษา

     3,520,000.00 บริษัทแพลนทู11จ่ากัด   3,520,000.00

15
โครงการว่างท่อ Peเพือ่ผันน้่าจากคลองบ่เวฬุมาลงยงั
คลองสาธารณะและสระน้่าสาธารณะ ม.1   8,670,000.00   8,670,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแพลนทู11จ่ากัด      8,670,000.00

14
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการส่งน้่าเพือ่อปุโภค
บริโภคจากคลองเวฬุลงมายงัคลองมะทาย   3,520,000.00   3,520,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแพลนทู11จ่ากัด

13
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสพัสทติ์กคอนกรีต(โดยวธิ ี

Pavement ln Place Recycling)สายทพันคร-คลองขวางฯ   6,163,000.00   6,163,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นวไพศาลจันทบุรี      6,163,000.00 หจก.นวไพศาลจันทบุรี   6,163,000.00

12
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสายร่วมใจพัฒนา2 ม.1

  1,039,500.00   1,039,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จนัทบุรีท่าเงินกอ่สร้าง      1,039,500.00 หจก.จนัทบุรีท่าเงินกอ่สร้าง   1,039,500.00

-2-

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีที่จะซ้ือ/
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง


