
ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2565

ต่่าสุด ลงวันที่  4 ม.ค..2565
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2565
ต่่าสุด ลงวันที่  12 ม.ค..2565
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2565
ต่่าสุด ลงวันที่  12 ม.ค..2565

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2565

ต่่าสุด ลงวันที่  12 ม.ค..2565
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2565
ต่่าสุด ลงวันที่  12 ม.ค..2565
ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2565
ต่่าสุด ลงวันที่  12 ม.ค..2565

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2565

ต่่าสุด ลงวันที่  18 ม.ค..2565

ราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2565

ต่่าสุด ลงวันที่  31 ม.ค..2565
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/2565
ต่่าสุด ลงวันที่  4 ม.ค..2565
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 26/2565
ต่่าสุด ลงวันที่  6 ม.ค..2565
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 27/2565
ต่่าสุด ลงวันที่  12 ม.ค..2565

ร้านอารญาพาณิชย์         9,420.00

          2,000.00 ร้านเลิศธัญญา         2,000.00

11 จ้างเหมาซ่อมบ่ารุงรถเทรคเตอร์        9,420.00         9,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารญาพาณิชย์           9,420.00

10 จ้างเหมาซ่อมบ่ารุงรถเทรคเตอร์        2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศธัญญา

    108,611.98

9
จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฎิบัติงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ

      30,000.00       30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มนต์ทิพย ์เกตุเวชสุริยา          30,000.00 น.ส.มนต์ทิพย ์เกตุเวชสุริยา       30,000.00

ณัฐภณ แซ่เล้า       21,500.00

8 จัดซ้ืออาหารเสริมนม     108,611.98      108,611.98 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเมืองจนัทร์        108,611.98 สหกรณ์โคนมเมืองจนัทร์

          6,286.00 ออฟฟิศมาร์ก         6,286.00

7 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว สาธารณสุข       21,500.00       21,500.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐภณ แซ่เล้า          21,500.00

6 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน สาธารณสุข        6,286.00         6,286.00 เฉพาะเจาะจง ออฟฟิศมาร์ก

      11,055.00

5 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว        3,715.00         3,715.00 เฉพาะเจาะจง ออฟฟิศมาร์ก           3,715.00 ออฟฟิศมาร์ก         3,715.00

ออฟฟิศมาร์ก       23,607.00

4 จัดซ้ือวัสดุส่านักงานกองช่าง       11,055.00       11,055.00 เฉพาะเจาะจง ออฟฟิศมาร์ก          11,055.00 ออฟฟิศมาร์ก

          6,334.60
บ.พ.เกียรติณรงค์ชัย

สินฯ
        6,334.60

3 จัดซ้ือวัสดุส่านักงานส่านักปลัด       23,607.00       23,607.00 เฉพาะเจาะจง ออฟฟิศมาร์ก          23,607.00

2 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ป้องกัน        6,334.60         6,334.60 เฉพาะเจาะจง
บ.พ.เกียรติณรงค์ชัย

สินฯ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ืออาหารเสริมนม     114,328.40      114,328.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเมอืงจนัทร์        114,328.40
 สหกรณ์โคนมเมือง

จันทร์
    114,328.40

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลปัถวี

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีที่จะซ้ือ/
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 28/2565
ต่่าสุด ลงวันที่  17 ม.ค..2565
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 29/2565
ต่่าสุด ลงวันที่  25 ม.ค..2565
ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 30/2565
ต่่าสุด ลงวันที่  27 ม.ค..2565
ราคา สัญญาจ้างเลขที่ 4/2565
ต่่าสุด ลงวันที่  20 ม.ค..2565

นายปัญญา รักษา     280,000.00

         12,800.00 หจก.เจริญกิจฯ       12,800.00

15
โครงการก่อสร้างแผงคอนกรีตป้องกันการกัด
เซาะ ม.9

    280,000.00      280,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา รักษา        280,000.00

14 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ       12,800.00       12,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจฯ

        3,200.00

13 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล        1,800.00         1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มซีโมเดิร์นฯ           1,800.00 ร้านเอ็มซีโมเดิร์นฯ         1,800.00

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างเหมาเช่าเต๊นท์        3,200.00         3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายประสาร ค้าผล           3,200.00 นายประสาร ค้าผล
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีที่จะซ้ือ/
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง


