
วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีค่ัดเลือก

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 จา้งส ารวจและประเมินความพึงพอใจ เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 25,000.00      มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 25,000.00      61107053402 22/10/2561 ราคามาตรฐาน
2 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกน ้า เฉพาะเจาะจงบริษทัไทยธรรมทรัคแอนดเ์ซอร์วิซ จ ากดั 21,004.10      บริษทัไทยธรรมทรัคแอนดเ์ซอร์วิซ จ ากดั 21,004.10      61107195356 22/10/2561 "
3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกเครนไฮดรอลิค เฉพาะเจาะจงบริษทั ไทยธรรม ทรัคแอนดเ์ซอร์วิซ จ ากดั73,295.00      บริษทัไทยธรรมทรัคแอนดเ์ซอร์วิซ จ ากดั 73,295.00      61107194913 24/10/2561 "
4 จา้งจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 19,400.00      ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 19,400.00      61107295375 30/10/2561 "

5 ซ้ือจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด. เฉพาะเจาะจง บริษทั คนัทรีเฟรชแดร่ี จ  ากดั 316,717.82    บริษทั คนัทรีเฟรชแดร่ี จ  ากดั 316,717.82    61107288983 30/10/2561 "
6 ซ้ือจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) สพฐ. เฉพาะเจาะจง บริษทั คนัทรีเฟรชแดร่ี จ  ากดั 1,515,117.18 บริษทั คนัทรีเฟรชแดร่ี จ  ากดั 1,515,117.18 61107311815 30/10/2561 "

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จังหวดันนทบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วธีิซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลือก

เลขทีสั่ญญา วนัทีท่ าสัญญา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีค่ัดเลือก

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 จา้งซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง เฉพาะเจาะจง บริษทั  อีซูซุแสงฟ้า  จ  ากดั 6,262.71        บริษทั  อีซูซุแสงฟ้า  จ  ากดั 6,262.71        61117026152 01/11/2561 ราคามาตรฐาน
2 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองตดัหญา้ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 7,100.00        ร้านยดีู 7,100.00        61107299441 01/11/2561 "
3 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล (D.A.R.E) เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทางพาณิชย์ 3,500.00        หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทางพาณิชย์ 3,500.00        6117033405 5/11/2561 "
4 จา้งจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 25,552.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 25,552.00      61117002865 5/11/2561 "

5 โครงการติดตั้งป้ายซอย/ถนน เฉพาะเจาะจงบริษทั ซายน์เพอร์เฟคชัน่กรุ๊ป จ ากดั 781,100.00    บริษทั ซายน์เพอร์เฟคชัน่กรุ๊ป จ ากดั 781,100.00    61076097055 6/11/2561 "
6 จา้งจา้งเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง เฉพาะเจาะจง หจก.โชควนัชยัก่อสร้าง 497,000.00    หจก.โชควนัชยัก่อสร้าง 497,000.00    61117107822 9/11/2561 "
7 ซ้ือแบตเตอร่ีและขั้วแบตเตอร่ี เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 9,600.00        ร้านยดีู 9,600.00        61117118920 13/11/2561 "
8 ซ้ือซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการคดัแยกขยะ เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 25,000.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 25,000.00      61117087915 13/11/2561 "
9 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองพร้อมท่อสูบน ้า เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 73,100.00      ร้านยดีู 73,100.00      61117243182 15/11/2561 "
10 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทางพาณิชย์ 30,923.00      หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทางพาณิชย์ 30,923.00      61117197837 16/11/2561 "
11 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทางพาณิชย์ 97,500.00      หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทางพาณิชย์ 97,500.00      6111722563 21/11/2561 "
12 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 1,125.00        ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 1,125.00        61117389609 21/11/2561 "
13 ซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์กระเป๋าเอกสาร เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 27,300.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 27,300.00      61117410020 21/11/2561 "
14 ซ้ือจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 30,500.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 30,500.00      61117342009 22/11/2561 "
15 ซ้ือจดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 26,475.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 26,475.00      61117325450 22/11/2561 "
16 จา้งจา้งเหมาซ่อมแซมถนน เฉพาะเจาะจงบริษทั ทรัพยร์วมสุข เซอร์วิส ตจ ากดั 225,000.00    บริษทั ทรัพยร์วมสุข เซอร์วิส ตจ ากดั 225,000.00    61117290691 23/11/2561 "

17 จา้งเหมาอาหารกลางวนั เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 6,800.00        นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 6,800.00        61117382443 23/11/2561 "
18 จา้งจดัท าเวบ็ไซตอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบล เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ อุดทะกา 65,000.00      นางสาวสุดารัตน์ อุดทะกา 65,000.00      61117344446 26/11/2561 "
19 ซ้ือธงชาติและธงตราสัญลกัษณ์ รัชกาลท่ี 10 เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 20,000.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 20,000.00      61117400559 29/11/2561 "

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จังหวดันนทบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วธีิซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลือก

เลขทีสั่ญญา วนัทีท่ าสัญญา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีค่ัดเลือก

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 17,000.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 17,000.00      61127088726 4/12/2561 ราคามาตรฐาน
2 จา้งท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 525.00           ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 525.00           62017118479 6/12/2561 "
3 จา้งท าอาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืม เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 17,000.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 17,000.00      61127449392 6/12/2561 "
4 ซ้ือครุภณฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 28,000.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 28,000.00      61127013340 6/12/2561 "

5 ซ้ือวสัดุยาสนพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 9,970.00        ร้านยดีู 9,970.00        61127017049 6/12/2561 "
6 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 38,302.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 38,302.00      61127021037 6/12/2561 "
7 จา้งจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี  เซอร์วิส 2,600.00        ร้านดีดี  เซอร์วิส 2,600.00        61127229353 11/12/2561 "
8 จา้งท าป้ายไวนิล แผน่พบั เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 50,736.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 50,736.00      62017117248 11/12/2561 "
9 จา้งซ่อมแซมรถยนตห์มายเลขทะเบียน เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 11,760.00      ร้านยดีู 11,760.00      61127163544 13/12/2561 "
10 จา้งจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 12,150.00      ร้านยดีู 12,150.00      61127196301 14/12/2561 "
11 จา้งบุคคลจดังาน เฉพาะเจาะจง บริษทั  พร๊อพอาร์ท  จ  ากดั 62,499.77      บริษทั  พร๊อพอาร์ท  จ  ากดั 62,499.77      62017024391 14/12/2561 "
12 จา้งจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 5,100.00        ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 5,100.00        61127177250 14/12/2561 "
13 จา้งท าอาหารกลางวนัพร้อมเคร่ืองด่ืม เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 37,500.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 37,500.00      62017134505 17/12/2561 "
14 ซ้ือน ้ามนัเคร่ืองออโตลูป เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 9,000.00        ร้านยดีู 9,000.00        61127176462 17/12/2561 "
15 จา้งเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ เฉพาะเจาะจง หจก.อี-เก้ิล เซาวเ์ทิร์น กราฟฟิค 21,780.00      หจก.อี-เก้ิล เซาวเ์ทิร์น กราฟฟิค 21,780.00      61127297539 19/12/2561 "
16 โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ์ทองสุก 28,250.00      นายสมพงษ ์ทองสุก 28,250.00      6112749838 21/12/2561 "

17 ซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกน ้า เฉพาะเจาะจงบริษทั ไทยธรรม ทรัคแอนดเ์ซอร์วิซ จ ากดั19,260.00      บริษทั ไทยธรรม ทรัคแอนดเ์ซอร์วิซ จ ากดั19,260.00      61127295403 21/12/2561 "
18 ซ้ือวสัดุเพ่ือใชก้บัเคร่ืองตดัหญา้ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 22,190.00      ร้านยดีู 22,190.00      61127357956 21/12/2561 "
19 จา้งจา้งเหมาซ่อมแซมถนน เฉพาะเจาะจงบริษทั ทรัพยร์วมสุข เซอร์วิส ตจ ากดั 230,000.00    บริษทั ทรัพยร์วมสุข เซอร์วิส ตจ ากดั 230,000.00    61127203302 21/12/2561 "
20 จา้งจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 1,350.00        นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 1,350.00        61127453456 21/12/2561 "
21 โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 3,150.00        นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 3,150.00        6112757260 21/12/2561 "

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จังหวดันนทบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วธีิซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลือก

เลขทีสั่ญญา วนัทีท่ าสัญญา



22 จา้งจดัท าป้ายศูนยบ์ริการประชาชน เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 14,500.00      นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 14,500.00      61127277006 21/12/2561 "
23 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองกรองน ้า เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ ์นาแพง 9,920.00        นายธีรพงษ ์นาแพง 9,920.00        61127423660 24/12/2561 "
24 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นโครงการแข่งขนักีฬาสี เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 46,747.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 46,747.00      61127401372 24/12/2561 "
25 จา้งจดัท าเอกสารแผนการด าเนินงาน เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 16,800.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 16,800.00      61127266682 24/12/2561 "
26 จา้งเหมาซ่อมแซมเบรกเกอร์ เฉพาะเจาะจง นายอนุชา อาจหาญ 1,050.00        นายอนุชา อาจหาญ 1,050.00        61127411231 24/12/2561 "



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีค่ัดเลือก

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 โครงการแข่งขนักีฬาสี เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 5,125.00        นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 5,125.00        620172452251 4/1/2562 ราคามาตรฐาน
2 จา้งเหมาตกแต่งสถานท่ีพร้อมตกแต่งเวที เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา จนัทร์วงค์ 5,000.00        นายกฤษดา จนัทร์วงค์ 5,000.00        62017151537 4/1/2562 "
3 จา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งส าหรับเด็ก เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 20,150.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 20,150.00      62017236991 4/1/2562 "
4 จา้งเหมาเคร่ืองเสียง เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ์ทองสุก 5,000.00        นายสมพงษ ์ทองสุก 5,000.00        62017203192 4/1/2562 "

5 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี แอนด ์แอล 16,390.00      ร้าน ดี แอนด ์แอล 16,390.00      62017171767 4/1/2562 "
6 จา้งท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 12,310.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 12,310.00      62017161891 8/1/2562 "
7 จา้งเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บา้น เฉพาะเจาะจง นายนนัทวฒัน์ สังขชู์ 50,000.00      นายนนัทวฒัน์ สังขชู์ 50,000.00      62017138584 9/1/2562 "
8 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 37,600.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 37,600.00      62017127993 11/1/2562 "
9 จา้งติดตั้งประปาใหม่ เฉพาะเจาะจง การประปานครหลวง 5,350.00        การประปานครหลวง 5,350.00        62017211660 14/01/2562 "
10 จา้งปรับปรุงตูส้าขาโทรศพัทอ์ตัโนมติั เฉพาะเจาะจงบริษทั เคเอ็ม.คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั 24,396.00      บริษทั เคเอ็ม.คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั 24,396.00      62017325380 15/01/2562 "
11 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส านกัปลดั เฉพาะเจาะจงบริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 99,800.00      บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 99,800.00      62017130593 15/01/2562 "
12 ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง ร้านวิริยะ 28,975.00      ร้านวิริยะ 28,975.00      62017214617 21/01/2562 "
13 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านวิริยะ 675.00           ร้านวิริยะ 675.00           62017206836 21/01/2562 "
14 จา้งจดัท าอาหารกลางวนั เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 20,400.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 20,400.00      62017233342 22/01/2562 "
15 ซ้ือวสัดุโครงการรณรงคพ์น่หมอกควนัฯ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 92,280.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 92,280.00      62017375535 23/01/2562 "
16 จา้งจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี แอนด ์แอล 450.00           ร้าน ดี แอนด ์แอล 450.00           62017521587 23/01/2562 "

17 จา้งจดัท าอาหารกลางวนั เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 12,750.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 12,750.00      62017523022 24/01/2562 "
18 จา้งจดัท าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ เฉพาะเจาะจง ร้านดี แอนด ์แอล 5,232.00        ร้านดี แอนด ์แอล 5,232.00        62027027838 25/01/2562 "
19 ซ้ือวสัดุตามโครงการส่งเสริม เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 26,745.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 26,745.00      62017481532 25/01/2562 "
20 จา้งเหมาจดัท าอาหารและน ้าด่ืม เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 20,400.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 20,400.00      62017246891 28/01/2562 "

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จังหวดันนทบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วธีิซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลือก

เลขทีสั่ญญา วนัทีท่ าสัญญา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีค่ัดเลือก

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 59,053.30      หจก.ชยัธนาพร กลการ 59,053.30      62027011845 1/2/2562 ราคามาตรฐาน
2 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 84,700.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 84,700.00      62027032248 5/2/2562 "
3 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจงหจก.สารฐีโปรเฟสชัน่นอล เซอร์วิส 71,155.00      หจก.สารฐีโปรเฟสชัน่นอล เซอร์วิส 71,155.00      62027062792 5/2/2562 "
4 จา้งถ่ายเอกสารคู่มือความรู้ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 7,000.00        ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 7,000.00        62027028832 5/2/2562 "

5 ซ้ือจดัซ้ือวสัดุทางการศึกษา เฉพาะเจาะจง บริษทั มลัติคาสท ์จ ากดั 149,994.00    บริษทั มลัติคาสท ์จ ากดั 149,994.00    62027053621 7/2/2562 "
6 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองกรองน ้า เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ ์นาแพง 7,820.00        นายธีรพงษ ์นาแพง 7,820.00        62027051894 8/2/2562 "
7 จา้งจดัท าอาหารกลางวนัและน ้าด่ืม เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 34,000.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 34,000.00      62027090155 8/2/2562 "
8 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 17,410.00      ร้านยดีู 17,410.00      62027190876 8/2/2562 "
9 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 19,120.00      ร้านยดีู 19,120.00      62027122019 8/2/2562 "
10 ซ้ือวสัดุโครงการละหารน่าอยู่ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 4,500.00        ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 4,500.00        62027204208 11/2/2562 "

11 ซ้ือซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 24,400.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 24,400.00      62027195445 14/02/2562 "
12 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 19,955.50      หจก.ชยัธนาพร กลการ 19,955.50      62027369516 15/02/2562 "
13 ซ้ือแบตเตอร์ร่ี รถพยาบาล เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 4,750.00        ร้านยดีู 4,750.00        62027337446 15/02/2562 "
14 จา้งจา้งท าอาหารวา่ง เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 1,125.00        ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 1,125.00        62027280183 18/02/2562 "
15 จา้งจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 27,045.00      นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 27,045.00      62027256020 20/02/2562 "
16 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 10,200.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 10,200.00      62017243668 20/02/2562 "

17 จา้งจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 18,050.00      นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 18,050.00      62027350620 21/02/2562 "
18 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 14,980.00      ร้านยดีู 14,980.00      62027437475 22/02/2562 "
19 จา้งจดัท าป้ายไวนิลและป้ายไมอ้ดั เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 8,300.00        ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 8,300.00        62027354235 22/02/2562 "
20 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 22,555.60      หจก.ชยัธนาพร กลการ 22,555.60      62037057269 22/02/2562 "
21 ซ้ือจดัซ้ือวสัดุ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 78,250.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 78,250.00      62027344353 25/02/2562 "
22 ซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เฉพาะเจาะจง บริษทั มลัติคาสท ์จ ากดั 10,850.00      บริษทั มลัติคาสท ์จ ากดั 10,850.00      62027326711 25/02/2562 "
23 ซ้ือนมปรุงแต่งพร่องมนัเนยและเกลือ เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 72,800.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 72,800.00      62027393232 27/02/2562 "
24 ซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน เฉพาะเจาะจง บริษทั ไวส์ไลฟ์ จ  ากดั 26,500.00      บริษทั ไวส์ไลฟ์ จ  ากดั 26,500.00      62027369961 27/02/2562 "

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จังหวดันนทบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วธีิซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลือก

เลขทีสั่ญญา วนัทีท่ าสัญญา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีค่ัดเลือก

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 โครงการจดัเวทีประชาคม เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 18,000.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 18,000.00      6202757472 1/3/2562 ราคามาตรฐาน
2 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 27,500.00      ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 27,500.00      62037117304 1/3/2562 "
3 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 25,700.00      ร้านยดีู 25,700.00      62037130339 1/3/2562 "
4 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 2,514.50        หจก.ชยัธนาพร กลการ 2,514.50        62037134215 1/3/2562 "

5 ซ้ือยาตามโครงการสาธารณสุขเคล่ือนท่ี เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสัชกรรม 21,686.60      องคก์ารเภสัชกรรม 21,686.60      62067091498 1/3/2562 "
6 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 9,885.00        ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 9,885.00        62037115326 1/3/2562 "
7 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง หจก.เพรสิเดนทก์รุ๊ป  ยเูอสเอ 10,218.50      หจก.เพรสิเดนทก์รุ๊ป  ยเูอสเอ 10,218.50      62037057879 1/3/2562 "
8 ซ้ือวสัดุในการจดัท าช่องจอดรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 4,245.00        ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 4,245.00        62037033514 5/3/2562 "
9 ซ้ือผา้ออ้มส าเร็จรูป  เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 80,000.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 80,000.00      62037142462 6/3/2562 "
10 ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสุขภาพเยี่ยมผูพิ้การ เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 60,000.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 60,000.00      62037162546 6/3/2562 "
11 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 12,740.00      ร้านยดีู 12,740.00      62037322912 8/3/2562 "
12 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 94,320.50      หจก. ชยัธนาพร  กลการ 94,320.50      62037295765 8/3/2562 "
13 ซ้ือวสัดุอะไหล่รถยนตบ์รรทุกน ้า เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 12,040.00      ร้านยดีู 12,040.00      62037246373 13/03/2562 "
14 จดัซ้ือวสัดุอะไหล่รถยนตบ์รรทุกน ้า เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 16,240.00      ร้านยดีู 16,240.00      62037244871 13/03/2562 "
15 จา้งจดัท าบอร์ดติดประกาศหนา้หน่วยเลือกตั้ง เฉพาะเจาะจง นางสาวรวงทิพย ์ปานอ ่า 99,600.00      นางสาวรวงทิพย ์ปานอ ่า 99,600.00      62037255453 15/03/2562 "
16 จา้งก่อสร้างจา้งเหมาก่อสร้างถนน e-bidding บริษทั ศรีภูมิการโยธา จ  ากดั 1,980,000.00 บริษทั ศรีภูมิการโยธา จ  ากดั 1,980,000.00 62017230880 15/03/2562 "

17 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 6,850.00        ร้านยดีู 6,850.00        62037387763 15/03/2562 "
18 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 3,980.00        ร้านยดีู 3,980.00        62037347599 15/03/2562 "
19 จา้งซ่่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 6,109.70        หจก. ชยัธนาพร  กลการ 6,109.70        62037411975 15/03/2562 "
20 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลและแผน่พบั เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 40,736.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 40,736.00      62037379841 18/03/2562 "
21 จา้งเหมาซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 5,371.40        หจก. ชยัธนาพร  กลการ 5,371.40        62047214291 22/03/2562 "
22 ซ้ือพนัธุ์ไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การเกษตร เฉพาะเจาะจงสวนเจริญเฉลิมทรัพย ์พฤกษชาติ พนัธ์ไม้ 34,600.00      สวนเจริญเฉลิมทรัพย ์พฤกษชาติ พนัธ์ไม้34,600.00      62027347369 22/03/2562 "
23 จา้งเหมาซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 18,168.60      หจก. ชยัธนาพร  กลการ 18,168.60      62047179783 22/03/2562 "
24 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 34,122.30      หจก. ชยัธนาพร  กลการ 34,122.30      62047013696 22/03/2562 "

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มนีาคม  พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จังหวดันนทบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วธีิซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลือก

เลขทีสั่ญญา วนัทีท่ าสัญญา



25 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง นิอร ซพัพลาย 99,180.00      นิอร ซพัพลาย 99,180.00      62037431105 25/03/2562 "
26 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 24,300.00      ร้านยดีู 24,300.00      62037434537 25/03/2562 "
27 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 49,700.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 49,700.00      62037316708 25/03/2562 "
28 จา้งโครงการก่อสร้างถนน เฉพาะเจาะจงบริษทั ทรัพยร์วมสุข เซอร์วิส ตจ ากดั 742,000.00    บริษทั ทรัพยร์วมสุข เซอร์วิส ตจ ากดั742,000.00    62037177679 26/03/2562 "
29 ซ้ือถุงมือยางสีเขียว เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 50,400.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 50,400.00      62037481199 27/03/2562 "
30 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 45,960.00      ร้านยดีู 45,960.00      62047009182 28/03/2562 "
31 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกน ้า เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 64,521.00      ร้านยดีู 64,521.00      62037469797 28/03/2562 "
32 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 40,000.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 40,000.00      62037468665 28/03/2562 "

33 ซ้ืออาหารเสริม (นม) เฉพาะเจาะจง บริษทั คนัทรีเฟรชแดร่ี จ  ากดั 84,667.14      บริษทั คนัทรีเฟรชแดร่ี จ  ากดั 84,667.14      62037539392 28/03/2562 "
34 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 9,900.00        ร้านยดีู 9,900.00        62047290008 29/03/2562 "
35 ซ้ือเคร่ืองพิมพบ์ตัรพลาสติกแบบหนา้เดียว เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทางพาณิชย์ 48,000.00      หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทางพาณิชย์ 48,000.00      62037517637 29/03/2562 "
36 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี  เซอร์วิส 87,830.00      ร้านดีดี  เซอร์วิส 87,830.00      62037323084 27/03/2562 "



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีค่ัดเลือก

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 26,960.00      ร้านยดีู 26,960.00      62037524044 1/4/2562 ราคามาตรฐาน
2 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง หจก.ทางพาณิชย์ 30,800.00      หจก.ทางพาณิชย์ 30,800.00      62037523644 2/4/2562 "
3 ซ้ือวคัซีน Rabies และวสัดุ เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.ที.ซพัพลาย 55,110.00      ร้าน ที.ที.ซพัพลาย 55,110.00      62047053233 2/4/2562 "
4 จา้งจดัท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 1,225.00        นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 1,225.00        62047030988 2/4/2562 "

5 จา้งจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 6,240.00        นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 6,240.00        62047019103 2/4/2562 "
6 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 10,900.00      ร้านยดีู 10,900.00      62047019489 4/4/2562 "
7 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี  เซอร์วิส 3,540.00        ร้านดีดี  เซอร์วิส 3,540.00        62047128047 4/4/2562 "
8 จา้งจดัท าอาหารกลางวนั/อาหารวา่ง เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 15,750.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 15,750.00      62047089640 5/4/2562 "
9 จา้งจดัตกแต่งสถานท่ีจุดตรวจตาม เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ์ทองสุก 28,250.00      นายสมพงษ ์ทองสุก 28,250.00      62047122195 5/4/2562 "
10 ซ้ือผา้ปิดจมูกใยสังเคราะห์ เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสัชกรรม 4,600.00        องคก์ารเภสัชกรรม 4,600.00        62057168729 11/4/2562 "
11 จา้งเหมาติดสต๊ิกเกอร์สะทอ้นแสง เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 16,050.00      หจก. ชยัธนาพร  กลการ 16,050.00      62047336490 19/04/2562 "
12 จา้งเหมาจดัท าประกาศนียบตัร เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 540.00           ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 540.00           62047362615 22/04/2562 "
13 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 585.00           ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 585.00           62047350100 25/04/2562 "
14 ซ้ือกระเป๋าส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรม เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 12,986.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 12,986.00      62047358970 25/04/2562 "
15 ซ้ือวสัดุยานพหานะและขนส่งรถยนต์ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 26,740.00      ร้านยดีู 26,740.00      62047421580 26/04/2562 "
16 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 22,530.00      ร้านยดีู 22,530.00      62047367111 26/04/2562 "

17 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 29,815.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 29,815.00      62047308827 29/04/2562 "
18 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจงบริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 29,680.00      บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 29,680.00      62047358133 29/04/2562 "
19 จา้งจดัท าป้ายไวนิลถวายพระพรชยัมงคล เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 4,608.00        นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 4,608.00        62057033238 29/04/2562 "
20 จา้งด าเนินการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 2,000.00        ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 2,000.00        62057208803 30/04/2562 "
21 จา้งจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 3,750.00        ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 3,750.00        62047439905 30/04/2562 "
22 ซ้ือธงตราสัญลกัษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 8,000.00        ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 8,000.00        62057185852 30/04/2562 "
23 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจงหจก.ทรัพยส์ยามเทคโนโลยแีอนดเ์อ็นจิเนียร่ิง109,054.40    หจก.ทรัพยส์ยามเทคโนโลยแีอนดเ์อ็นจิเนียร่ิง109,054.40    62057074078 30/04/2562 "
24 จา้งจดัท าป้ายพระบรมฉายาลกัษณ์รัชกาลท่ี ๑๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 10,000.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 10,000.00      62057177595 30/04/2562 "

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จังหวดันนทบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วธีิซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลือก

เลขทีสั่ญญา วนัทีท่ าสัญญา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีค่ัดเลือก

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 จา้งก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลทย์างพารา e-bidding หจก.จตุรงคค์อนสตรัคชัน่ 8,350,000.00 หจก.จตุรงคค์อนสตรัคชัน่ 8,350,000.00 62027100409 1/5/2562 ราคามาตรฐาน
2 ซ้ือจดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 116,360.00    ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 116,360.00    62047332803 1/5/2562 "
3 จา้งเหมาเคร่ืองจกัรหนกัรถขดุดินตีนตะขาบ เฉพาะเจาะจง นายรุ่งเพชร คุม้วงศ์ 70,600.00      นายรุ่งเพชร คุม้วงศ์ 70,600.00      62057085737 2/5/2562 "
4 จา้งเช่าเหมารถตูป้รับอากาศ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณี นิมา 4,400.00        นางสาวสุวรรณี นิมา 4,400.00        62057057994 3/5/2562 "

5 จา้งก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลทย์างพารา e-bidding บริษทั ศรีภูมิการโยธา จ  ากดั 1,011,193.00 บริษทั ศรีภูมิการโยธา จ  ากดั 1,011,193.00 62027432589 3/5/2562 "
6 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกน ้า เฉพาะเจาะจงบริษทั ไทยธรรม ทรัคแอนดเ์ซอร์วิซ จ ากดั52,965.00      บริษทั ไทยธรรม ทรัคแอนดเ์ซอร์วิซ จ ากดั52,965.00      62047427292 3/5/2562 "
7 จา้งเหมาซ่อมแซมทางเดินเทา้ เฉพาะเจาะจง นายประสาน บินมุซา 34,600.00      นายประสาน บินมุซา 34,600.00      62057197357 14/05/2562 "
8 จา้งเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพกั เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 36,000.00      ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 36,000.00      62057142051 14/05/2562 "
9 ซ้ือจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) สพฐ. เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ โคนมไทยมิลค ์จ  ากดั 1,313,118.76 สหกรณ์ โคนมไทยมิลค ์จ  ากดั 1,313,118.76 62047048695 15/05/2562 "
10 ซ้ือจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด. เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ โคนมไทยมิลค ์จ  ากดั 302,211.72    สหกรณ์ โคนมไทยมิลค ์จ  ากดั 302,211.72    62047049032 15/05/2562 "
11 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 12,630.00      ร้านยดีู 12,630.00      62057168618 15/05/2562 "
12 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา แอร์บา้น 40,000.00      ร้านปรีดา แอร์บา้น 40,000.00      62057172215 16/05/2562 "
13 ซ้ือจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 99,976.00      ร้านนายหา้ง 99,976.00      62057242796 16/05/2562 "
14 ซ้ือมอเตอร์ซมัเมอร์สซิเบิล้ เฉพาะเจาะจง นายนนัทวฒัน์ สังขชู์ 60,000.00      นายนนัทวฒัน์ สังขชู์ 60,000.00      62057184812 16/05/2562 "
15 จา้งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทย์างพารา เฉพาะเจาะจง บริษทั ศรีภูมิการโยธา จ  ากดั 2,550,000.00 บริษทั ศรีภูมิการโยธา จ  ากดั 2,550,000.00 62027205547 16/05/2562 "
16 ซ้ือจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา แอร์บา้น 172,000.00    ร้านปรีดา แอร์บา้น 172,000.00    62057174115 17/05/2562 "

17 จา้งเหมาซ่อมรถขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 13,621.10      หจก.ชยัธนาพร กลการ 13,621.10      62067135166 17/05/2562 "
18 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 20,150.00      ร้านยดีู 20,150.00      62057259339 21/05/2562 "
19 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 53,120.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 53,120.00      62057194461 22/05/2562 "
20 ซ้ือจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 35,000.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 35,000.00      62057188664 23/05/2562 "
21 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 8,000.00        ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 8,000.00        62057409023 24/05/2562 "
22 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 18,300.00      ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 18,300.00      62057396614 27/05/2562 "
23 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 39,000.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 39,000.00      62067222734 28/05/2562 "
24 ซ้ือชุดสาธิตการเล้ียงดูบุตร เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 30,000.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 30,000.00      62057482110 28/05/2562 "

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จังหวดันนทบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วธีิซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลือก

เลขทีสั่ญญา วนัทีท่ าสัญญา



25 จา้งจา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 2,800.00        ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 2,800.00        62057481884 30/05/2562 "
26 ซ้ือยาตามโครงการรณรงคป้์องกนัโรคติดต่อ เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสัชกรรม 21,353.42      องคก์ารเภสัชกรรม 21,353.42      62067065277 30/05/2562 "
27 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี  เซอร์วิส 32,100.00      ร้านดีดี  เซอร์วิส 32,100.00      62057455784 30/05/2562 "
28 จา้งเหมาซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 26,514.60      หจก. ชยัธนาพร  กลการ 26,514.60      62067269782 31/05/2562 "
29 จา้งเหมาซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 23,026.40      หจก. ชยัธนาพร  กลการ 23,026.40      62067291649 31/05/2562 "



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีค่ัดเลือก

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 ซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 17,650.00      ร้านนายหา้ง 17,650.00      62067004578 4/6/2562 ราคามาตรฐาน
2 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจงบริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 62,450.00      บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 62,450.00      6207141677 4/6/2562 "
3 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจงบริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 1,400.00        บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 1,400.00        62067169102 4/6/2562 "
4 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 49,935.00      ร้านดีดี เซอร์วิส 49,935.00      62067004914 4/6/2562 "

5 ซ้ือจดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทางพาณิชย์ 5,300.00        หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทางพาณิชย์ 5,300.00        62067040074 7/6/2562 "
6 จา้งเหมาซ่อมรถยนตบ์รรทุก เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 31,430.00      ร้านยดีู 31,430.00      62067206984 7/6/2562 "
7 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ เฉพาะเจาะจงสวนเจริญเฉลิมทรัพย ์พฤกษชาติ พนัธ์ไม้ 42,250.00      สวนเจริญเฉลิมทรัพย ์พฤกษชาติ พนัธ์ไม้42,250.00      62067065986 7/6/2562 "
8 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 98,149.00      ร้านนายหา้ง 98,149.00      62067189706 10/6/2562 "
9 จา้งซ่อมแซมประตูหอ้งท างาน เฉพาะเจาะจง นายประสาน บินมุซา 2,500.00        นายประสาน บินมุซา 2,500.00        62067070777 10/6/2562 "
10 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองกรองน ้า เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ ์นาแพง 6,560.00        นายธีรพงษ ์นาแพง 6,560.00        62067127110 10/6/2562 "
11 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองกรองน ้า เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ ์นาแพง 4,190.00        นายธีรพงษ ์นาแพง 4,190.00        62067132912 10/6/2562 "
12 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองกรองน ้า เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ ์นาแพง 8,270.00        นายธีรพงษ ์นาแพง 8,270.00        62067120075 10/6/2562 "
13 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจงบริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 4,500.00        บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 4,500.00        62067348249 10/6/2562 "
14 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 2,550.00        ร้านยดีู 2,550.00        62067345853 10/6/2562 "
15 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 3,150.00        ร้านยดีู 3,150.00        62067361569 10/6/2562 "
16 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง หจก.ทางพาณิชย์ 72,500.00      หจก.ทางพาณิชย์ 72,500.00      6206707133 10/6/2562 "

17 จา้งเหมาตามโครงการส่งเสริมการใหค้วามรู้ เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 14,700.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 14,700.00      62067310912 13/06/2562 "
18 ซ้ือวสัดุตามโครงการส่งสริมกรใหค้วามรู้ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 11,000.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 11,000.00      62067313889 13/06/2562 "
19 จา้งเหมาฝังกลบขยะ เฉพาะเจาะจง นายสง่า สุขพลอย 10,300.00      นายสง่า สุขพลอย 10,300.00      62077011942 13/06/2562 "
20 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 21,800.00      ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 21,800.00      62067238123 14/06/2562 "
21 ซ้ือวสัดุตามโครงการฝึกอบรมการก าจดัศตัรูพืช เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 6,305.00        ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 6,305.00        62067267892 14/06/2562 "
22 ซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบเอนกประสงค์ เฉพาะเจาะจง หจก.ทางพาณิชย์ 2,100.00        หจก.ทางพาณิชย์ 2,100.00        62067367646 14/06/2562 "
23 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง หจก.อี-เก้ิล เซาวเ์ทิร์น กราฟฟิค 6,240.00        หจก.อี-เก้ิล เซาวเ์ทิร์น กราฟฟิค 6,240.00        62067345521 14/06/2562 "
24 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 3,425.00        ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 3,425.00        62067276683 14/06/2562 "

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มถุินายน  พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จังหวดันนทบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วธีิซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลือก

เลขทีสั่ญญา วนัทีท่ าสัญญา



25 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมดั สะมะ 585.00           นายมูฮ าหมดั สะมะ 585.00           62067275537 17/06/2562 "
26 จา้งจดัท าอาหารกลางวนั เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 17,000.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 17,000.00      62067314920 17/06/2562 "
27 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 8,500.00        นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 8,500.00        62067280489 17/06/2562 "
28 จา้งอาหารกลางวนัและน ้าด่ืม เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 17,000.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 17,000.00      62067334099 17/06/2562 "
29 ซ้ือกระเป๋าเอกสารส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เฉพาะเจาะจง บริษทั แฟ็ค ไฟล ์โฟลว ์จ  ากดั 32,500.00      บริษทั แฟ็ค ไฟล ์โฟลว ์จ  ากดั 32,500.00      62067341090 17/06/2562 "
30 ซ้ือของขวญัของรางวลั เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 11,400.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 11,400.00      62087204834 18/06/2562 "
31 จา้งเหมาท าป้ายประชาสัมพนัธ์ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 26,850.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 26,850.00      62087207329 18/06/2562 "
32  จา้งจดัท าป้ายการประชุมประชาคม เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 675.00           นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 675.00           62067243030 18/06/2562 "

33 จา้งจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 360.00           นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 360.00           62067315209 18/06/2562 "
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาทกัษะความรู้ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 8,100.00        ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 8,100.00        620067315283 19/06/2562 "
35  ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 98,435.00      ร้านดีดี เซอร์วิส 98,435.00      62067346190 20/06/2562 "
36 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 9,820.00        ร้านนายหา้ง 9,820.00        62067336896 21/06/2562 "
37 จา้งท าป้าย จ  านวน ๙ ป้าย เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 50,736.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 50,736.00      62067528828 21/06/2562 "
38 จา้งจดัท าอาหารกลางวนั เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 28,600.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 28,600.00      62067378019 21/06/2562 "
39 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 29,830.00      ร้านนายหา้ง 29,830.00      62067358189 21/06/2562 "
40 จา้งจา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนวฒัน์ ทวัร์ จ  ากดั 90,000.00      บริษทั ธนวฒัน์ ทวัร์ จ  ากดั 90,000.00      62067367263 24/06/2562 "
41 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 54,800.00      ร้านดีดี เซอร์วิส 54,800.00      62067466953 26/06/2562 "
42 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 28,000.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 28,000.00      62067471383 26/06/2562 "
43 ซ้ือครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 13,600.00      ร้านดีดี เซอร์วิส 13,600.00      62067504739 27/06/2562 "
44 จา้งจดัท าเวบ็ไซต์ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ อุดทะกา 16,000.00      นางสาวสุดารัตน์ อุดทะกา 16,000.00      62077293125 27/06/2562 "

45 จา้งจดัท าอาหารกลางวนั เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 6,750.00        นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 6,750.00        62067468468 28/06/2562 "
46 จา้งเหมาซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 39,301.10      หจก.ชยัธนาพร กลการ 39,301.10      62077048448 28/06/2562 "
47 จา้งเหมาซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 5,992.00        หจก.ชยัธนาพร กลการ 5,992.00        62077032850 28/06/2562 "
48 จา้งเหมาซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 49,573.10      หจก.ชยัธนาพร กลการ 49,573.10      62077216685 28/06/2562 "



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีค่ัดเลือก

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 รงคใ์หค้วามรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออก เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 40,736.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 40,736.00      62077011935 1/7/2562 ราคามาตรฐาน
2 จา้งจา้งเหมาเคร่ืองจกัรในการก าจดัวชัพืช เฉพาะเจาะจง นายรุ่งเพชร คุม้วงศ์ 460,000.00    นายรุ่งเพชร คุม้วงศ์ 460,000.00    62067408007 2/7/2562 "
3 จา้งติดตั้งสัญญาณไฟเตือนพร้อมป้ายจราจร เฉพาะเจาะจงบริษทั ทรัพยร์วมสุข เซอร์วิส ตจ ากดั 485,000.00    บริษทั ทรัพยร์วมสุข เซอร์วิส ตจ ากดั 485,000.00    62067412664 2/7/2562 "
4 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 73,400.00      ร้านดีดี เซอร์วิส 73,400.00      62077057187 3/7/2562 "

5 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 13,790.00      ร้านนายหา้ง 13,790.00      62077087866 4/7/2562 "
6 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจงบริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 20,072.00      บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 20,072.00      62077085690 4/7/2562 "
7 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 28,455.00      ร้านดีดี เซอร์วิส 28,455.00      62077083690 4/7/2562 "
8 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 37,810.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 37,810.00      62077095823 4/7/2562 "
9 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 15,280.00      ร้านยดีู 15,280.00      62077111344 5/7/2562 "
10 จา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 24,675.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 24,675.00      62077150501 5/7/2562 "
11 ป้องกนัโรคไขห้วดันก เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 18,000.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 18,000.00      6207708750 5/7/2562 "
12 ซ้ือวสัดุตามโครงการจดักิจกรรม เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 58,553.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 58,553.00      62077122239 5/7/2562 "
13 จา้งเหมาบริการจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี แอนด ์แอล 8,520.00        ร้าน ดี แอนด ์แอล 8,520.00        62077197764 5/7/2562 "
14 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 900.00           ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 900.00           62077180670 5/7/2562 "
15 จา้งเหมาบริการประกอบอาหารกลางวนั เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 19,040.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 19,040.00      62077120719 8/7/2562 "
16 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 34,160.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 34,160.00      62077420693 8/7/2562 "

17 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 7,300.00        ร้านยดีู 7,300.00        62077162638 9/7/2562 "
18 จา้งเหมาซ่อมแซมถนน เฉพาะเจาะจง หจก.โชควนัชยัก่อสร้าง 490,000.00    หจก.โชควนัชยัก่อสร้าง 490,000.00    62067404179 9/7/2562 "
19 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจงบริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 99,980.00      บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 99,980.00      62077160493 9/7/2562 "
20  ซ้ือครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 39,000.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 39,000.00      62077265724 10/7/2562 "
21 จา้งซ่อมแซมระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เฉพาะเจาะจง บริษทั ออม อิเลคโทรนิค จ ากดั 95,872.00      บริษทั ออม อิเลคโทรนิค จ ากดั 95,872.00      62077149955 10/7/2562 "
22 ซ้ือถุงขยะด า เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 13,000.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 13,000.00      62077236731 10/7/2562 "
23 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านวิริยะ 675.00           ร้านวิริยะ 675.00           62077378179 12/7/2562 "
24 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง ร้านวิริยะ 24,640.00      ร้านวิริยะ 24,640.00      62077310973 12/7/2562 "

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฏาคม  พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จังหวดันนทบุรี
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การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลือก
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25 จา้งเหมาซ่อมรถพยาบาล เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 7,150.00        ร้านยดีู 7,150.00        62077300780 12/7/2562 "
26 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 96,700.00      ร้านยดีู 96,700.00      62077288027 15/07/2562 "
27 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 5,406.00        ร้านนายหา้ง 5,406.00        62077284456 15/07/2562 "
28 จา้งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน e-bidding บริษทั รุ่งภากร การโยธา จ  ากดั 2,180,000.00 บริษทั รุ่งภากร การโยธา จ  ากดั 2,180,000.00 62047146032 18/07/2562 "
29 จา้งเหมาซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 56,699.30      หจก.ชยัธนาพร กลการ 56,699.30      62077344312 19/07/2562 "
30 ซ้ือน ้าด่ืมตามโครงการจิตอาสา เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 1,800.00        ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 1,800.00        62077428839 19/07/2562 "
31 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 10,200.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 10,200.00      62077391883 19/07/2562 "
32 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 18,282.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 18,282.00      62077170442 19/07/2562 "

33 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง ร้านวิริยะ 24,640.00      ร้านวิริยะ 24,640.00      62077310973 12/7/2562 "
34 ซ้ือไมก้วาดตามโครงการจิตอาสา เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 1,300.00        ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 1,300.00        62077429585 19/07/2562 "
35 จา้งเหมาซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 63,772.00      หจก.ชยัธนาพร กลการ 63,772.00      62077381444 19/07/2562 "
36 จา้งเหมาซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 11,192.20      หจก.ชยัธนาพร กลการ 11,192.20      62077341522 19/07/2562 "
37 ซ่อมแซมแอร์รถยนตบ์รรทุกน ้า เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 17,200.00      ร้านยดีู 17,200.00      62077312264 22/07/2562 "
38 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง หจก.ทางพาณิชย์ 84,600.00      หจก.ทางพาณิชย์ 84,600.00      62077349620 22/07/2562 "
39 ซ้ือกลอ้งถ่ายภาพ เฉพาะเจาะจง หจก.ทางพาณิชย์ 70,000.00      หจก.ทางพาณิชย์ 70,000.00      62077314801 22/07/2562 "
40 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมดั สะมะ 31,500.00      นายมูฮ าหมดั สะมะ 31,500.00      62077428131 23/07/2562 "
41 จา้งจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 5,716.00        นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 5,716.00        62087247501 23/07/2562 "
42 ซ้ือวสัดุการเกษตร เฉพาะเจาะจงสวนเจริญเฉลิมทรัพย ์พฤกษชาติ พนัธ์ไม้ 35,560.00      สวนเจริญเฉลิมทรัพย ์พฤกษชาติ พนัธ์ไม้35,560.00      62077436785 24/07/2562 "
43 ซ้ือวสัดุตามโครงการอนุรักษพ์ลงังาน เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 1,500.00        ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 1,500.00        62077484050 24/07/2562 "
44 จา้งจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 495.00           นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 495.00           62077485579 24/07/2562 "

45  ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 24,350.00      ร้านยดีู 24,350.00      62077473528 24/07/2562 "
46 จา้งเหมาตามโครงการพระราชด าริ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 62,855.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 62,855.00      62087066786 25/07/2562 "
47 จา้งเหมาท าแผน่พบั เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 20,000.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 20,000.00      62087223080 25/07/2562 "
48 ซ้ือเวชภณัฑแ์ละวสัดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 12,240.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 12,240.00      62087205915 25/07/2562 "
49 จา้งเหมาท าป้ายประชาสัมพนัธ์ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 30,675.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 30,675.00      62087426513 25/07/2562 "
50 ซ้ือจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการอบรม เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 10,000.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 10,000.00      62087159807 25/07/2562 "
51 จา้งเหมาบริการจดัการขยะมูลฝอย เฉพาะเจาะจง นายสง่า สุขพลอย 13,300.00      นายสง่า สุขพลอย 13,300.00      62077582559 25/07/2562 "
52 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 26,050.00      ร้านยดีู 26,050.00      62087045159 25/07/2562 "



53 ซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับการดูแลฟัน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 54,450.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 54,450.00      62087015068 25/07/2562 "
54 ซ้ือวสัดุตามโครงการพระราชด าริ เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 33,400.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 33,400.00      62087098601 25/07/2562 "
55 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 15,280.00      ร้านยดีู 15,280.00      62087084911 25/07/2562 "
56 ซ้ือยาก าจดัเหา เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 204,096.00    ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 204,096.00    62087189319 25/07/2562 "
57 จา้งเหมาท าป้ายประชาสัมพนัธ์ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 24,780.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 24,780.00      62087120276 25/07/2562 "
58 ซ้ือถุงมือยาง เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสัชกรรม 1,322.00        องคก์ารเภสัชกรรม 1,322.00        62077485265 25/07/2562 "
59 จา้งรถบสัปรับอากาศ ๒ ชั้น เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนวฒัน์ ทวัร์ จ  ากดั 66,400.00      บริษทั ธนวฒัน์ ทวัร์ จ  ากดั 66,400.00      62077479074 26/07/2562 "
60 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 14,500.00      ร้านยดีู 14,500.00      62087119200 26/07/2562 "

61 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 14,610.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 14,610.00      62087003129 30/07/2562 "
62 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกน ้า เฉพาะเจาะจงบริษทั ไทยธรรม ทรัคแอนดเ์ซอร์วิซ จ ากดั15,515.00      บริษทั ไทยธรรม ทรัคแอนดเ์ซอร์วิซ จ ากดั15,515.00      62077513980 31/07/2562 "



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีค่ัดเลือก

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 79,000.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 79,000.00      62087269045 1/8/2562 ราคามาตรฐาน
2 ซ้ือวสัดุตามโครงการอบรม เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 23,500.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 23,500.00      62077586699 1/8/2562 "
3 จา้งจดัท าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี แอนด ์แอล 1,200.00        ร้าน ดี แอนด ์แอล 1,200.00        62077585387 1/8/2562 "
4 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 2,500.00        ร้านนายหา้ง 2,500.00        62087014545 1/8/2562 "

5 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี  เซอร์วิส 87,200.00      ร้านดีดี  เซอร์วิส 87,200.00      62087032295 2/8/2562 "
6 ซ้ือครุภณัฑก์ารเกษตร เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ ์นาแพง 25,000.00      นายธีรพงษ ์นาแพง 25,000.00      62087035873 2/8/2562 "
7 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 45,240.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 45,240.00      62087071486 2/8/2562 "
8 จา้งซ่อมแซมถนนหินคลุก เฉพาะเจาะจงบริษทั ทรัพยร์วมสุข เซอร์วิส ตจ ากดั 490,000.00    บริษทั ทรัพยร์วมสุข เซอร์วิส ตจ ากดั 490,000.00    62077551544 2/8/2562 "
9 จา้งจดัท าอาหารกลางวนัและน ้าด่ืม เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 8,500.00        นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 8,500.00        62077587203 2/8/2562 "
10 ซ้ือวสัดุตามโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 20,015.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 20,015.00      62087146570 5/8/2562 "
11 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 10,200.00      นางสาววนิดา ชูพทุธพงศ์ 10,200.00      62087142359 5/8/2562 "
12 จา้งเหมาเคร่ืองจกัรในการก าจดัวชัพืช เฉพาะเจาะจงบริษทั ทีแอนดพี์  340  ออโต ้ แม็กซ์  จ  ากดั400,000.00    บริษทั ทีแอนดพี์  340  ออโต ้ แม็กซ์  จ  ากดั400,000.00    62077111609 5/8/2562 "
13 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 15,230.00      ร้านยดีู 15,230.00      62077565754 6/8/2562 "
14 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 44,710.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 44,710.00      62087049679 7/8/2562 "
15 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 18,330.00      ร้านยดีู 18,330.00      62087076425 7/8/2562 "
16 จา้งจดัท าป้ายไวนิลจิตอาสา เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 450.00           ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 450.00           62087273872 8/8/2562 "

17 ซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 72,000.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 72,000.00      62087394570 8/8/2562 "
18 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 7,550.00        ร้านดีดี เซอร์วิส 7,550.00        62087239134 8/8/2562 "
19 ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ในการจดักิจกรรมอบรม เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 37,100.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 37,100.00      62087312449 8/8/2562 "
20 จา้งเหมาท าป้ายโครงการป้ายประชาสัมพนัธ์ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 24,250.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 24,250.00      62087313634 8/8/2562 "
21 ซ้ือชุดผา้ออ้มส าเร็จรูป เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 80,000.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 80,000.00      62087295213 8/8/2562 "
22 จา้งป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัหมดั สะมะ 450.00           นายมูฮมัหมดั สะมะ 450.00           62087278653 13/08/2562 "
23 จา้งจดัท าแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ เฉพาะเจาะจงบริษทัเดอะก๊อปป้ีวนัเซ็นเตอร์จ ากดั 26,750.00      บริษทัเดอะก๊อปป้ีวนัเซ็นเตอร์จ ากดั 26,750.00      62087142690 13/08/2562 "
24 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง หจก.ทางพาณิชย์ 410,600.00    หจก.ทางพาณิชย์ 410,600.00    62087198664 13/08/2562 "
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25 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 124,200.00    ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 124,200.00    62087127670 13/08/2562 "
26 จา้งก่อสร้างท่ีแปรงฟันส าหรับเด็ก เฉพาะเจาะจง นายสุรชยั วนัสะมะแอ 150,000.00    นายสุรชยั วนัสะมะแอ 150,000.00    62087072830 13/08/2562 "
27 ซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 4,500.00        ร้านนายหา้ง 4,500.00        62087279985 13/08/2562 "
28 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจงบริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 17,000.00      บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 17,000.00      6208710500 14/08/2562 "
29 ซ้ือครุภณัฑเ์กา้อีส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 5,000.00        ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 5,000.00        62087591884 14/08/2562 "
30 ซ้ือครุภณัฑโ์ตะ๊คอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 7,000.00        ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 7,000.00        62087564291 14/08/2562 "
31 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัหมดั สะมะ 450.00           นายมูฮมัหมดั สะมะ 450.00           6208731139 15/08/2562 "
32 ซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียน อุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 5,300.00        ร้านนายหา้ง 5,300.00        62087298409 15/08/2562 "

33 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 18,404.00      หจก.ชยัธนาพร กลการ 18,404.00      62087383280 16/08/2562 "
34 จา้งเหมารถบสัปรับอากาศ ๒ ชั้น เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนวฒัน์ ทวัร์ จ  ากดั 48,300.00      บริษทั ธนวฒัน์ ทวัร์ จ  ากดั 48,300.00      62087280804 16/08/2562 "
35 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 13,075.40      หจก.ชยัธนาพร กลการ 13,075.40      62087370911 16/08/2562 "
36 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 39,483.00      หจก.ชยัธนาพร กลการ 39,483.00      62087376424 16/08/2562 "
37 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 10,470.00      ร้านนายหา้ง 10,470.00      62087335820 19/08/2562 "
38 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 49,310.00      ร้านนายหา้ง 49,310.00      62097001868 19/08/2562 "
39 จา้งเหมารถปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนวฒัน์ ทวัร์ จ  ากดั 105,800.00    บริษทั ธนวฒัน์ ทวัร์ จ  ากดั 105,800.00    62087190546 19/08/2562 "
40 ซ้ือวส้ดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 13,135.00      ร้านดีดี เซอร์วิส 13,135.00      62087544757 20/08/2562 "
41 จา้งเหมาท าป้ายหา้มทิง้ขยะ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 3,425.00        ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 3,425.00        62087626849 20/08/2562 "
42 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจงบริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 99,940.00      บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 99,940.00      62097047458 21/08/2562 "
43 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 18,949.00      ร้านนายหา้ง 18,949.00      62087423367 21/08/2562 "
44 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 54,400.00      ร้านดีดี เซอร์วิส 54,400.00      62087401819 21/08/2562 "

45 ซ้ือวสัดุหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร เฉพาะเจาะจงหจก.ทรัพยส์ยามเทคโนโลยแีอนดเ์อ็นจิเนียร่ิง78,538.00      หจก.ทรัพยส์ยามเทคโนโลยแีอนดเ์อ็นจิเนียร่ิง78,538.00      62087421123 21/08/2562 "
46 จา้งจดัท าตรายาง เฉพาะเจาะจง หจก.ทางพาณิชย์ 18,900.00      หจก.ทางพาณิชย์ 18,900.00      62097142198 21/08/2562 "
47 จา้งเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ ์ เฉพาะเจาะจงบริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 19,880.00      บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 19,880.00      62097047048 21/08/2562 "
48 ซ้ือครุภณัฑง์านบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ ์นาแพง 20,000.00      นายธีรพงษ ์นาแพง 20,000.00      62087404475 21/08/2562 "
49 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 5,000.00        ร้านนายหา้ง 5,000.00        62087397821 26/08/2562 "
50 ซ้ือครุภณัฑเ์กา้อ้ีส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 5,000.00        ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 5,000.00        62087646331 26/08/2562 "
51 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 28,000.00      ร้านนายหา้ง 28,000.00      62087411816 26/08/2562 "
52 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 31,500.00      ร้านนายหา้ง 31,500.00      62087446166 26/08/2562 "



53 ซ้ือโตะ๊ส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 12,000.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 12,000.00      62087648197 26/08/2562 "
54 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายหา้ง 6,000.00        ร้านนายหา้ง 6,000.00        62087465780 26/08/2562 "
55 ซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง เฉพาะเจาะจง บริษทั นานา ดีเวลล๊อป จ ากดั 131,000.00    บริษทั นานา ดีเวลล๊อป จ ากดั 131,000.00    62087438248 26/08/2562 "
56 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 24,750.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 24,750.00      62087560180 26/08/2562 "
57 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง หจก.ทางพาณิชย์ 58,100.00      หจก.ทางพาณิชย์ 58,100.00      62087544325 26/08/2562 "
58 ซ้ือครุภณัฑง์านบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสรา มณี 15,000.00      นางสาวนุสรา มณี 15,000.00      62087467308 26/08/2562 "
59 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 23,000.00      ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 23,000.00      62087571564 27/08/2562 "
60 จา้งเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 5,200.00        ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 5,200.00        62097042046 27/08/2562 "

61 ซ้ือครุภณัฑตู์เ้อกสารเหล็ก ๒ บานเปิดทึบ เฉพาะเจาะจง หจก.ทางพาณิชย์ 5,500.00        หจก.ทางพาณิชย์ 5,500.00        62087570329 27/08/2562 "
62 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 37,915.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 37,915.00      62087671631 27/08/2562
63 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกน ้า เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 14,250.00      ร้านยดีู 14,250.00      62097002618 28/08/2562
64 จา้งจดัท าเอกสารเขา้เล่ม และถ่ายเอกสาร เฉพาะเจาะจงบริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั 20,009.00      บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั 20,009.00      62097002905 28/08/2562
65 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือด าเนิการปรับสภาพแวดลอ้ม เฉพาะเจาะจง หจก.โชควนัชยัก่อสร้าง 10,874.43      หจก.โชควนัชยัก่อสร้าง 10,874.43      62087560885 28/08/2562
66 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 8,640.00        ร้านยดีู 8,640.00        62087654509 29/08/2562



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีค่ัดเลือก

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 ซ้ือวสัดุุไฟฟ้าและวิทยุ เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 4,200.00        ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 4,200.00        62087656722 2/9/2562 ราคามาตรฐาน
2 จา้งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง e-bidding บริษทั ศรีภูมิการโยธา จ  ากดั 2,200,000.00 บริษทั ศรีภูมิการโยธา จ  ากดั 2,200,000.00 62067012335 4/9/2562 "
3 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 27,650.00      ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 27,650.00      62097133711 6/9/2562 "
4 ซ้ือครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์และการแพทย์ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 15,000.00      ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 15,000.00      62097246897 11/9/2562 "

5 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจงบริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 18,000.00      บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 18,000.00      62097346206 13/09/2562 "
6 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจงบริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 43,600.00      บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 43,600.00      62097378495 13/09/2562 "
7 ซ้ือหนงัสือเรียน เฉพาะเจาะจง บริษทั เอมพนัธ์ มาร์ฺเก็ตต้ิง จ  ากดั 55,400.00      บริษทั เอมพนัธ์ มาร์ฺเก็ตต้ิง จ  ากดั 55,400.00      62097464923 20/09/2562 "
8 จา้งจดัท าเอกสารขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย เฉพาะเจาะจงบริษทั  เดอะก๊อปป้ีวนั  เซ็นเตอร์  จ  ากดั 15,354.50      บริษทั  เดอะก๊อปป้ีวนั  เซ็นเตอร์  จ  ากดั 15,354.50      62097594029 25/09/2562 "

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จังหวดันนทบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วธีิซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลือก

เลขทีสั่ญญา วนัทีท่ าสัญญา


