
เหตุผลที�คัดเลือก

ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิค 

หมายเลขทะเบียน 82-5477 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยธรรม ทรัคแอนด์เซอร์วิซ จํากัด 73,295.00             บ.ไทยธรรม ทรัคแอนด์เซอร์วิซ จํากัด 73,295.00             ราคามาตรฐาน

2

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองสวัสดิการ

สังคม หมายเลขทะเบียน กบ 1776 เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุแสงฟ้า จํากัด 6,262.71               บ.อีซูซุแสงฟ้า จํากัด 6,262.71               "

3

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื�องปรับอากาศกองสาธารณสุข

สุข ฯ เฉพาะเจาะจง ร้าน วิทยา แอร์เซอร์วิส 19,400.00             ร้าน วิทยา แอร์เซอร์วิส 19,400.00             "

4

ซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี� จํานวน 1 

ลูก) เฉพาะเจาะจง ร้าน ยูดี 3,850.00               ร้าน ยูดี 3,850.00               "

5

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกนํ�า หมายเลข

ทะเบียน 81-8386 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยธรรม ทรัคแอนด์เซอร์วิซ จํากัด 21,004.10             บ.ไทยธรรม ทรัคแอนด์เซอร์วิซ จํากัด 21,004.10             "

6 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื�องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทางพาณิชย์ 3,500.00               ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทางพาณิชย์ 3,500.00               "

7 จ้างซ่อมแซมเครื�องตัดหญ้า เฉพาะเจาะจง ร้าน ยูดี 7,100.00               ร้าน ยูดี 7,100.00               "

8 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตั�งโต๊ะ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี แอนด์ แอล 4,850.00               ร้าน ดี แอนด์ แอล 4,850.00               "

9 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เฉพาะเจาะจง ร้าน สุทธิดา พาณิชย์ 25,552.00             ร้าน สุทธิดา พาณิชย์ 25,552.00             "

10

จัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 

82-5477 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยูดี 9,600.00               ร้าน ยูดี 9,600.00               "

11 จัดซื�อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ เฉพาะเจาะจง ร้าน จันทร์เพ็ญ รุ่งเรืองกิจการค้า 25,000.00             ร้าน จันทร์เพ็ญ รุ่งเรืองกิจการค้า 25,000.00             "

12 จ้างทําสมุดคู่ฝากธนาคารขยะรีไซเคิล เฉพาะเจาะจง ร้าน จันทร์เพ็ญ รุ่งเรืองกิจการค้า 2,000.00               ร้าน จันทร์เพ็ญ รุ่งเรืองกิจการค้า 2,000.00               "

13 จ้างซ่อมแซมเครื�องพร้อมท่อสูบนํ�า เฉพาะเจาะจง ร้าน ยูดี 73,100.00             ร้าน ยูดี 73,100.00             "

14 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน เฉพาะเจาะจง ร้าน จันทร์เพ็ญ รุ่งเรืองกิจการค้า 26,475.00             ร้าน จันทร์เพ็ญ รุ่งเรืองกิจการค้า 26,475.00             "

15 จ้างเหมาต่อเติมกันสาดโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีส เฉพาะเจาะจง นายประสาน บินมูซา 75,000.00             นายประสาน บินมูซา 75,000.00             "

16

 จ้างซ่อมแซมถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต หมู่ที� 7 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชควันชัยก่อสร้าง 497,000.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชควันชัยก่อสร้าง 497,000.00          "

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน......พฤศจิกายน.....พ.ศ. 2561

ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   อําเภอบางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

ลําดับที� งานจัดซื�อ / จัดจ้าง วิธีซื�อ / จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



เหตุผลที�คัดเลือก

ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

17 จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเครื�องดื�ม เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 6,800.00               นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 6,800.00               "

18

จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน กพ 

1043 นนทบุรี เฉพาะเจาะจง ร้าน ยูดี 53,910.00             ร้าน ยูดี 53,910.00             "

19

20

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน......พฤศจิกายน.....พ.ศ. 2561

ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   อําเภอบางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

ลําดับที� งานจัดซื�อ / จัดจ้าง วิธีซื�อ / จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



เหตุผลที�คัดเลือก

ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื�องปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้าน วิทยา แอร์เซอร์วิส 2,000.00               ร้าน วิทยา แอร์เซอร์วิส 2,000.00               ราคามาตรฐาน

2 จ้างเหมาทําป้ายไวนิลโครงการ (D.A.R.E.) เฉพาะเจาะจง ร้าน จันทร์เพ็ญ รุ่งเรืองกิจการค้า 1,125.00               ร้าน จันทร์เพ็ญ รุ่งเรืองกิจการค้า 1,125.00               "

3 จัดซื�อวัสดุเครื�องเขียนและอุปกรณ์โครงการ เฉพาะเจาะจง ร้าน จันทร์เพ็ญ รุ่งเรืองกิจการค้า 27,300.00             ร้าน จันทร์เพ็ญ รุ่งเรืองกิจการค้า 27,300.00             "

4 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทางพาณิชย์ 30,923.00             ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทางพาณิชย์ 30,923.00             "

5 จัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้าน ยูดี 9,970.00               ร้าน ยูดี 9,970.00               "

6 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเลียบคลองลํารี หมู่ที� 1 เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพย์รวมสุข เซอร์วิส จํากัด 225,000.00           บ.ทรัพย์รวมสุข เซอร์วิส จํากัด 225,000.00          "

7 จัดซื�อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เฉพาะเจาะจง "

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน.......ธันวาคม.....พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   อําเภอบางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

ลําดับที� งานจัดซื�อ / จัดจ้าง วิธีซื�อ / จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
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