
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 49,476.80       หจก.ชยัธนาพร กลการ 49,476.80       62107120346 11 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
2 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกเครนไฮรอลิค เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยธรรม ทรัคแอนดเ์ซอร์ จ  ากดั94,481.00       บริษทั ไทยธรรม ทรัคแอนดเ์ซอร์ จ  ากดั94,481.00       62107096256 11 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 31,945.70       หจก.ชยัธนาพร กลการ 21,945.70       62107153559 11 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
4 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยส์ยาม เทคโนโลย ีแอนด ์เอน็จิเนียร่ิง63,172.80       หจก.ทรัพยส์ยาม เทคโนโลย ีแอนด ์เอน็จิเนียร่ิง63,172.80       62107076730 15 ต.ค 62 ราคามาตรฐาน
5 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัหมดั สะมะ 585.00            นายมูฮมัหมดั สะมะ 585.00            62107142534 15 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
6 จดัซ้ือกระเป๋าส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรม เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 10,114.00       ร้านนายห้าง 10,114.00       62107140096 15 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
7 จา้งเหมาซ่อมแซมศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสาร เฉพาะเจาะจง นายสุรชยั วนัสะมะแอ 130,000.00     นายสุรชยั วนัสะมะแอ 130,000.00     62107089308 15 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
8 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพยส์ยามเทคโนโลย ี 63,172.80       หจก. ทรัพยส์ยามเทคโนโลย ี 63,172.80       62107076730 15 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
9 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจดัเก็บภาษี เฉพาะเจาะจง จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 16,150.00       จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 16,150.00       62107179606 16 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
10 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจดัเก็บภาษี เฉพาะเจาะจง จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 360.00            จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 360.00            62107156814 16 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
11 จา้งเหมาเคร่ืองจกัรหนกั ขดุลอกวชัพืช เฉพาะเจาะจง นายรุ่งเพชร์ คุม้วงศ์ 94,000.00       นายรุ่งเพชร์ คุม้วงศ์ 94,000.00       62107097620 16 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
12 จา้งเหมาจดัท าชุดเอกสารอบรม เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั 20,554.70       บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั20,554.70       62107179851 16 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
13 จา้งเหมาจดัท าอาหาร เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 7,800.00         นายทองดี  นาคศรีจนัทร์ 7,800.00         62107152783 17 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
14 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 15,119.10       หจก.ชยัธนาพร กลการ 15,119.10       62107260194 18 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
15 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 13,803.00       หจก.ชยัธนาพร กลการ 13,803.00       62107221207 18 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
16 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการรณรงคพ์่นหมอกควนั เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 96,380.00       ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 96,380.00       62107244688 22 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
17 จา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์ เฉพาะเจาะจง ร้านดี แอนด ์แอล 450.00            ร้านดี แอนด ์แอล 450.00            62107235462 22 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
18 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 25,880.00       ร้านยดีู 25,880.00       62107277950 25 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
19 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง ดีดี เซอร์วิส 99,180.00       ดีดี เซอร์วิส 99,180.00       62107296745 25 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
20 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ เฉพาะเจาะจง ดีดี เซอร์วิส 11,020.00       ดีดี เซอร์วิส 11,020.00       62107261986 25 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
21 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลแผน่พบั เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 93,236.00       ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 93,236.00       62107278616 25 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน
22 ซ้ือจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) สพด. เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ โคนมไทยมิลค ์จ  ากดั 1,449,984.40  สหกรณ์ โคนมไทยมิลค ์จ  ากดั 1,449,984.40  62117069058 29 ต.ค.62 ราคามาตรฐาน
23 ซ้ือจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด. เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ โคนมไทยมิลค ์จ  ากดั 339,653.88     สหกรณ์ โคนมไทยมิลค ์จ  ากดั 339,653.88     62117069915 29 ต.ค.62 ราคามาตรฐาน
24 จดัซ้ือหินคลุก เฉพาะเจาะจง นายรุ่งเพชร์ คุม้วงศ์ 96,514.00       นายรุ่งเพชร์ คุม้วงศ์ 96,514.00       62107053921 8 ต.ค. 62 ราคามาตรฐาน

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จงัหวดันนทบุรี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 2,550.00         ร้านยดีู 2,550.00         62117152938 1 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
2 ซ้ือจดัซ้ือรถพยาบาล (รถตู)้ e-bidding บริษทัสยามนิสสนัมหานครจ ากดั 1,806,500.00  บริษทั สยามนิสสนัมหานครจ ากดั1,806,500.00  62047241293 1 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
3 จา้งเหมาซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 8,184.50         หจก. ชยัธนาพร  กลการ 8,185.50         62117070145 1 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
4 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 5,100.00         ร้านยดีู 5,100.00         62117118997 1 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
5 จา้งเหมาจดัท าโตะ๊อาหารไมเ้น้ือแขง็ เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสรา มณี 60,000.00       นางสาวนุสรา มณี 60,000.00       62107358417 1 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
6 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 22,570.00       ร้านยดีู 22,570.00       62117226927 1 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
7 จา้งประเมินความพึงพอใจ เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 25,000.00       มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 25,000.00       62117275244 11 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
8 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 15,330.00       ร้านยดีู 15,330.00       62117159016 12 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
9 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพ่นหมอกควนั เฉพาะเจาะจง หมีมอเตอร์ไบค์ 32,475.00       หมีมอเตอร์ไบค์ 32,475.00       62117152593 12 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
10 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 30,000.00       ร้านนายห้าง 30,000.00       62117173225 13 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
11 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 61,800.00       ร้านยดีู 61,800.00       62117180582 13 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
12 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง หจก.ทางพาณิชย์ 144,900.00     หจก.ทางพาณิชย์ 144,900.00     62117148060 14 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
13 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง หจก.ทางพาณิชย์ 217,000.00     หจก.ทางพาณิชย์ 217,000.00     62117173209 14 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
14 ซ้ือวสัดุเพ่ือใชก้บัเคร่ืองตดัหญา้ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 10,300.00       ร้านยดีู 10,300.00       62117227448 15 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
15 จา้งเหมาตรวจสอบซ่อมงเคร่ืองวดัคุณภาพน ้าทิ้ง เฉพาะเจาะจง บริษิท กรีน บรรยณั 32,100.00       บริษิท กรีน บรรยณั 32,100.00       62117218308 15 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
16 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล (D.A.R.E) เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัหมดั สะมะ 1,125.00         นายมูฮมัหมดั สะมะ 1,125.00         62117203525 15 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
17 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ (D.A.R.E) เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 19,690.00       ร้านนายห้าง 19,690.00       62117201141 15 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
18 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 3,200.00         ร้านดีดี เซอร์วิส 3,200.00         62117227698 18 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
19 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 7,140.00         ร้านดีดี เซอร์วิส 7,140.00         62117242612 18 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
20 ซ้ือจดัซ้ือรถยนตบ์รรทุกน ้า (ดีเซล) e-bidding บริษทั  พิษณุโลกมอเตอร์เซลล ์ จ  ากดั2,450,000.00  บริษทั  พิษณุโลกมอเตอร์เซลล ์ จ  ากดั2,450,000.00  61107158139 19 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
21 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสรา มณี 61,250.00       นางสาวนุสรา มณี 61,250.00       62117442027 19 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
22 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 30,540.00       ร้านยดีู 30,540.00       62117259393 19 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
23 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล (D.A.R.E) เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัหมดั สะมะ 6,240.00         นายมูฮมัหมดั สะมะ 6,240.00         62127043934 20 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
24 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 99,950.00       ร้านนายห้าง 99,950.00       62117466715 20 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จงัหวดันนทบุรี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา



25 จา้งเหมาซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 90,254.50       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 90,254.50       62117292125 22 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
26 จา้งเหมาซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 23,679.10       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 23,679.10       62117307027 22 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
27 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 6,378.10         หจก. ชยัธนาพร  กลการ 6,378.10         62117328758 22 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
28 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 16,520.00       ร้านยดีู 16,520.00       62117413674 26 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
29 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 12,650.00       ร้านยดีู 12,650.00       62117408296 26 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
30 ซ่อมแซมอาคารศูนยอ์บรมจริยธรรม e-bidding บริษทัอญัชิสาก่อสร้างจ ากดั 998,310.00     บริษทัอญัชิสาก่อสร้างจ ากดั 998,310.00     62097625626 27 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
31 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 11,000.00       ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 11,000.00       62107364370 6 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน
32 จดัซ้ือยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 11,880.00       ร้านยดีู 11,880.00       62117259373 8 พ.ย. 62 ราคามาตรฐาน



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 60,985.00       ร้านนายห้าง 60,985.00       62127258267 16 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
2 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลและบลอ็กพ่นสี เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 16,200.00       ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 16,200.00       62127320125 17 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
3 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง จนัทร์เพญ็รุ่งเรืองกิจการคา้ 15,670.00       จนัทร์เพญ็รุ่งเรืองกิจการคา้ 15,670.00       62127351238 17 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
4 จา้งเหมาซ่อมแซมถนน เฉพาะเจาะจง นายสุรชยั วนัสะมะแอ 48,000.00       นายสุรชยั วนัสะมะแอ 48,000.00       62127173517 17 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
5 โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ดา้นสาธารณภยั เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัหมดั สะมะ 1,200.00         นายมูฮมัหมดั สะมะ 1,200.00         6212733045 17 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
6 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 14,640.00       ร้านยดีู 14,640.00       62127274835 18 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
7 จา้งเหมาอุปกรณ์ใชใ้นการฝึกอบรมตามโครงการ เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 9,000.00         ร้านนายห้าง 9,000.00         62127329278 18 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
8 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 17,550.00       ร้านนายห้าง 17,550.00       62127325241 18 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
9 จา้งด าเนินการถ่ายเอกสาร เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 6,500.00         ร้านนายห้าง 6,500.00         62127329534 18 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
10 ซ้ือซ้ือวสัดุตามโครงการพฒันาศกัยภาพ เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 4,360.00         ร้านนายห้าง 4,360.00         62127361455 18 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
11 จา้งด าเนินการจดัท าอาหารกลางวนั เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 22,100.00       นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 22,100.00       62127332469 19 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
12 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั 62,177.70       บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั62,177.70       62117484656 2 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
13 จดัซ้ือกระบองไฟจราจร เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 9,850.00         ร้านนายห้าง 9,850.00         62127081034 2 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
14 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 56,239.20       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 56,239.20       62127355410 20 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
15 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 5,190.00         ร้านยดีู 5,190.00         62127368160 20 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
16 จา้งจดัท าอาหารกลางวนั เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 35,360.00       นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 35,360.00       62127371776 20 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
17 จา้งจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัหมดั สะมะ 750.00            นายมูฮมัหมดั สะมะ 750.00            62127369850 20 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
18 จา้งก่อสร้างโครงการก่อสร้าง e-bidding หจก.  เพชรณฐัพล เอน็จิเนียร่ิง 951,383.00     หจก.  เพชรณฐัพล เอน็จิเนียร่ิง 951,383.00     62107122582 20 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
19 จา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 13,500.00       นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 13,500.00       62127382211 22 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
20 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัหมดั สะมะ 6,240.00         นายมูฮมัหมดั สะมะ 6,240.00         62127385163 24 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
21 จา้งเหมาตกแต่งสถานท่ี เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ์ทองสุก 26,150.00       นายสมพงษ ์ทองสุก 26,150.00       62127454949 25 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
22 จา้งจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 1,500.00         ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 1,500.00         62127456938 25 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
23 จดัซ้ือน ้าด่ืม เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 3,150.00         นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 3,150.00         62127457634 25 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
24 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง หจก.ทางพาณิชย์ 53,100.00       หจก.ทางพาณิชย์ 53,100.00       62127161060 26 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จงัหวดันนทบุรี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา



25 ซ้ือครุภณัฑง์านบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง หจก.ทางพาณิชย์ 19,000.00       หจก.ทางพาณิชย์ 19,000.00       62127173816 26 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
26 จา้งเหมาจดัท าโดเมนเนม เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ อุดทะกา 23,000.00       นางสาวสุดารัตน์ 23,000.00       62127175331 3 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
27 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 22,000.00       ร้านนายห้าง 22,000.00       62127012108 3 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
28 จา้งซ่อมแซมศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสาร เฉพาะเจาะจง นายสุรชยั วนัสะมะแอ 242,000.00     นายสุรชยั วนัสะมะแอ 242,000.00     62117379107 3 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
29 ซ้ือจดัซ้ือวสัดุตามโครงการจดักิจกรรม เฉพาะเจาะจง สวนเจริญเฉลิมทรัพย ์พฤกษชาติ พนัธ์ไม้12,400.00       สวนเจริญเฉลิมทรัพย ์พฤกษชาติ พนัธ์ไม้12,400.00       62127085009 4 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
30 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 1,300.00         ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 1,300.00         62127064106 6 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
31 จา้งเหมาจดัท าเอกสารแผนการด าเดินงาน เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั 17,227.00       บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั17,227.00       62127086286 6 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
32 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัหมดั สะมะ 6,900.00         นายมูฮมัหมดั สะมะ 6,900.00         62127090602 6 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน
33 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 1,300.00         ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 1,300.00         62127064106 6 ธ.ค. 62 ราคามาตรฐาน



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 15,900.20       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 15,900.20       63017159870 10 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
2 จา้งเหมาซ่อมรถขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 21,346.50       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 21,346.50       63017173910 10 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
3 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกน ้า เฉพาะเจาะจง ร้านเอส ซี การาจ 33,090.00       ร้านเอส ซี การาจ 33,090.00       63017136537 10 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
4 จา้งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ e-bidding บริษทั เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์ จ  ากดั 1,214,000.00  บริษทั เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์ จ  ากดั1,214,000.00  62117189330 13 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
5 จา้งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ e-bidding บริษทั เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์ จ  ากดั 801,400.00     บริษทั เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์ จ  ากดั 801,400.00     62117197858 13 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ดีดี เซอร์วิส 94,380.00       ดีดี เซอร์วิส 94,380.00       63017166605 14 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
7 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 94,380.00       ร้านดีดี เซอร์วิส 94,380.00       63017166605 14 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
8 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ เฉพาะเจาะจง เอส ซี การาจ 13,440.00       เอส ซี การาจ 13,440.00       63017198342 15 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
9 จา้งเหมาซ่อมรถพยาบาล เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 16,310.00       ร้านยดีู 16,310.00       63017381529 16 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
10 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 17,300.00       ร้านยดีู 17,300.00       63017431487 16 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
11 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ เฉพาะเจาะจง ทางพาณิชย ์ 1,900.00         ทางพาณิชย ์ 1,900.00         63017285855 17 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
12 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 62,659.20       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 62,659.20       63017281987 17 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
13 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 18,500.00       ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 18,500.00       63017198018 20 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
14 จา้งเหมาจดัท าโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั 21,400.00       บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั21,400.00       63017322063 21 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
15 ซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 31,500.00       ร้านนายห้าง 31,500.00       63017314742 21 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
16 ซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 40,000.00       ร้านนายห้าง 40,000.00       63017317957 21 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
17 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 19,500.00       ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 19,500.00       63017348667 23 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
18 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองกรองน ้า เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ ์นาแพง 5,770.00         นายธีรพงษ ์นาแพง 5,770.00         63017397661 23 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
19 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 49,969.00       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 49,969.00       63017393402 23 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
20 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 4,237.20         หจก. ชยัธนาพร  กลการ 4,237.20         63017435051 23 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
21 จา้งเหมาบริการจดัท าอาหารกลางวนั เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 9,000.00         นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 9,000.00         63017459290 23 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
22 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 19,500.00       ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 19,500.00       63017398667 23 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
23 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 27,000.00       ร้านนายห้าง 27,000.00       63017267120 23 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
24 ซ้ือวสัดุส าหรับฝึกอบรม เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 17,459.00       ร้านนายห้าง 17,459.00       63017461259 23 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จงัหวดันนทบุรี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา



25 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัหมดั สะมะ 3,975.00         นายมูฮมัหมดั สะมะ 3,975.00         63017459868 23 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
26 จา้งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง e-bidding บริษทั  สองคอร์ปอเรชัน่  จ  ากดั 919,200.00     บริษทั  สองคอร์ปอเรชัน่  จ  ากดั 919,200.00     6210722880 24 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
27 ซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 9,000.00         ร้านยดีู 9,000.00         63017304319 24 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
28 จา้งเหมาถ่ายเอกสารคู่มือเก่ียวกบัการใชถ้งัดบัเพลิง เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็รุ่งเรืองกิจ การคา้ 7,000.00         ร้านจนัทร์เพญ็รุ่งเรือง กิจการคา้ 7,000.00         63017407689 27 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
29 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง มูฮ าหมดั สะมะ 6,240.00         มูฮ าหมดั สะมะ 6,240.00         62127385163 27 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
30 จา้งจดัท าป้ายการประชุมประชาคม เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัหมดั สะมะ 6,240.00         นายมูฮมัหมดั สะมะ 6,240.00         63017412003 27 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
31 จา้งจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี แอนด ์แอล 1,200.00         ร้าน ดี แอนด ์แอล 1,200.00         63017408858 27 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
32 ซ้ือวสัดุตามโครงการอบรม เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 79,800.00       ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 79,800.00       63017403170 27 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
33 จา้งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง e-bidding บริษทั ศรีภูมิการโยธา จ  ากดั 2,650,000.00  บริษทั ศรีภูมิการโยธา จ  ากดั 2,650,000.00  62107165110 27 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
34 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ เฉพาะเจาะจง ร้านเอส ซี การาจ 28,850.00       ร้านเอส ซี การาจ 28,850.00       63017321352 27 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
35 จา้งเหมาซ่อมระบบควบคุมสถานีตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง เฉพาะเจาะจง บริษทั กรีน บรรยณั จ  ากดั 10,700.00       บริษทั กรีน บรรยณั จ  ากดั 10,700.00       63017448315 27 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
36 จดัซ้ือวสัดุส ารวจ(บรรไดอลูมิเนียม) เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 19,950.00       ร้านนายห้าง 19,950.00       63017469710 29 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
37 จา้งเหมาลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา  แอร์เซอร์วิส 800.00            ร้านวิทยา  แอร์เซอร์วิส 800.00            63017478881 29 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
38 จา้งเหมาตกแต่งสถานท่ี เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสรา มณี 5,000.00         นางสาวนุสรา มณี 5,000.00         63017030185 3 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
39 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั 20,750.00       บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั20,750.00       62127378593 3 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
40 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 42,000.00       ร้านนายห้าง 42,000.00       63017034201 3 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
41 ซ้ือครุภณัฑง์านบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 37,000.00       ร้านนายห้าง 37,000.00       63017508849 31 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
42 จา้งเหมาซ่อมแซมศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสาร เฉพาะเจาะจง นายสุรชยั วนัสะมะแอ 230,000.00     นายสุรชยั วนัสะมะแอ 230,000.00     63017355556 31 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
43 จา้งจดัท าอาหารกลางวนั เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 34,000.00       นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 34,000.00       63017539942 31 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
44 จา้งเหมาเคร่ืองเสียง เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ์ทองสุก 5,000.00         นายสมพงษ ์ทองสุก 5,000.00         63017074029 6 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
45 จา้งเหมาจดัท าอาหาร เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 17,100.00       นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 17,100.00       63017086294 6 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
46 จดัซ้ือน ้าด่ืมและน ้าแขง็ เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 5,125.00         นางสาววนิดา ชูพุทธพงศ์ 5,125.00         63017084081 6 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
47 ซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง เฉพาะเจาะจง บริษทัไทยธรรมทรัคแอนดเ์ซอร์วิซจ ากดั70,000.00       บริษทัไทยธรรมทรัคแอนดเ์ซอร์วิซจ ากดั70,000.00       62127322784 8 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน
48 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 10,593.00       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 10,593.00       63017167577 9 ม.ค. 63 ราคามาตรฐาน



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 48,800.00       ร้านดีดี เซอร์วิส 48,800.00       63027112706 11 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
2 จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ เฉพาะเจาะจง ร้านพิกเจอร์ดีไซน์ปร้ินต้ิง 29,532.00       ร้านพิกเจอร์ดีไซน์ปร้ินต้ิง 29,532.00       63027092280 11 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
3 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 29,250.00       ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 29,250.00       63027166205 11 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
4 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงคป้์องกนัโรค เฉพาะเจาะจง จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 75,500.00       จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 75,500.00       63037485776 11 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
5 จดัซ้ือชุดสาธิตการเล้ียงดูบุตร เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 15,000.00       ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 15,000.00       63027261249 13 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
6 จดัซ้ือผา้ออ้มส าเร็จรูป เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 80,000.00       ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 80,000.00       63027229177 13 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
7 จดัซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 45,000.00       ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 45,000.00       63027291996 13 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
8 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 91,080.00       บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 91,080.00       63027321523 13 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
9 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 21,354.00       บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 21,354.00       63027303807 13 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
10 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 47,775.50       หจก.ชยัธนาพร กลการ 47,775.50       63027300404 14 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
11 จดัซ้ือวสัดุส าหรับการฝึกอบรม เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 27,885.00       ร้านนายห้าง 27,885.00       63027259961 14 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
12 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัหมดั สะมะ 3,105.00         นายมูฮมัหมดั สะมะ 3,105.00         63027260645 14 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
13 จดัซ้ือวสัดุส าหรับการฝึกอบรม เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนา ญารักษ์ 65,945.00       นางสาวปิยะนา ญารักษ์ 65,945.00       63027261182 14 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
14 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 58,500.00       ร้านยดีู 58,500.00       63027473895 14 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
15 จา้งเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้านมแพะดิบ เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 19,200.00       มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 19,200.00       63037151807 14 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
16 ซ้ือครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่โทรทศัน์ เฉพาะเจาะจง บริษทั ไวส์ไลฟ์ จ  ากดั 211,200.00     บริษทั ไวส์ไลฟ์ จ  ากดั 211,200.00     63027203424 14 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
17 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 34,705.00       ร้านดีดี เซอร์วิส 34,705.00       63027225668 17 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
18 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 29,655.00       ร้านนายห้าง 29,655.00       63027276795 17 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
19 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 45,055.00       ร้านนายห้าง 45,055.00       63027224086 17 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
20 จา้งเหมารถตูโ้ดยสาร เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศกัด์ิ เหมวนั 2,500.00         นายเกรียงศกัด์ิ เหมวนั 2,500.00         63027303170 17 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
21 จดัซ้ือวสัดส านกังาน เฉพาะเจาะจง จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 24,528.00       จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 24,528.00       63027288813 18 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
22 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 22,550.00       ร้านยดีู 22,550.00       63027156966 18 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
23 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เฉพาะเจาะจง จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 34,160.00       จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 34,160.00       63027415747 18 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน

24 จดัซ้ือถุงมือยาง เฉพาะเจาะจง จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 61,900.00       จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 61,900.00       63037011603 18 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  กมุภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จงัหวดันนทบุรี
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25 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 22,355.00       ร้านยดีู 22,355.00       63027342958 20 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
26 ซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 10,000.00       ร้านนายห้าง 10,000.00       63027343093 20 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
27 จา้งก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพาราแอสฟัลท์ e-bidding บริษทั  บา้นโพธ์ิเฮาส์  จ  ากดั 2,095,000.00  บริษทั  บา้นโพธ์ิเฮาส์  จ  ากดั 2,095,000.00  62107134138 20 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
28 จา้งก่อสร้างโครงการจา้งเหมาก่อสร้างอาคาร e-bidding หจก. เพชรณฐัพล เอน็จิเนียร่ิง 2,800,000.00  หจก. เพชรณฐัพล เอน็จิเนียร่ิง 2,800,000.00  62107300430 21 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
29 จา้งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง e-bidding บริษทั ศรีภูมิการโยธา จ  ากดั 3,240,000.00  บริษทั ศรีภูมิการโยธา จ  ากดั 3,240,000.00  62107163386 21 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
30 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง มูฮมัหมดั สะมะ 720.00            มูฮมัหมดั สะมะ 720.00            63027442411 24 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
31 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการพฒันาศกัยภาพ เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 25,500.00       ร้านนายห้าง 25,500.00       63027439703 24 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
32 จดัซ้ือวสัดุการศึกษา โฟมจ๊ิกซอว ์แผน่ปูพ้ืน เฉพาะเจาะจง บริษทั เบรนคิดด้ี จ  ากดั 149,800.00     บริษทั เบรนคิดด้ี จ  ากดั 149,800.00     63027479365 26 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
33 จา้งเหมารถบสัปรับอากาศ 2 ชั้น เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนวฒัน์ ทวัร์ จ  ากดั 115,200.00     บริษทั ธนวฒัน์ ทวัร์ จ  ากดั 115,200.00     63027417437 26 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
34 ซ้ือวสัดุตามโครงการฝึกอบรม เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 15,300.00       ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 15,300.00       63027504773 26 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
35 ซ้ือครุภณัฑก์ารเกษตร เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ ์นาแพง 25,000.00       นายธีรพงษ ์นาแพง 25,000.00       63027482052 26 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
36 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 3,175.00         ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 3,175.00         63027512685 26 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
37 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั 16,852.50       บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั16,852.50       63027491810 27 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
38 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 1,979.50         หจก. ชยัธนาพร  กลการ 1,979.50         63037006326 27 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
39 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 58,500.00       ร้านยดีู 58,500.00       63037037193 27 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
40 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง หจก. ทางพาณิชย์ 8,000.00         หจก. ทางพาณิชย์ 8,000.00         63027496818 27 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
41 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง หจก. ทางพาณิชย์ 43,900.00       หจก. ทางพาณิชย์ 43,900.00       63027486842 27 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
42 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง หจก. ทางพาณิชย์ 35,900.00       หจก. ทางพาณิชย์ 35,900.00       63027499423 27 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
43 ซ้ือจอรับภาพชนิดขาตั้ง เฉพาะเจาะจง หจก. ทางพาณิชย์ 7,000.00         หจก. ทางพาณิชย์ 7,000.00         63027459163 27 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
44 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 15,970.00       ร้านยดีู 15,970.00       63037057890 28 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
45 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 99,400.00       บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 99,400.00       63037101056 28 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
46 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั 11,000.00       บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั11,000.00       63017564205 3 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
47 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง มูฮมัหมดั สะมะ 2,610.00         มูฮมัหมดั สะมะ 2,610.00         63027415400 5 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
48 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 4,450.00         ร้านยดีู 4,450.00         63027261244 6 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
49 จา้งซ่อมแซมประตูทางเขา้-ออก เฉพาะเจาะจง บริษทั  เคโย  กรุ๊ป  จ  ากดั 69,550.00       บริษทั  เคโย  กรุ๊ป  จ  ากดั 69,550.00       63027039251 6 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
50 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 66,795.00       จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 66,795.00       63027050440 7 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
51 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 12,250.00       ร้านยดีู 12,250.00       63027136212 7 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
52 ซ้ือครุภณัฑกี์ฬา เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 14,000.00       ร้านนายห้าง 14,000.00       63027096657 7 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน



53 ซ้ือครุภณัฑกี์ฬา เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 18,000.00       ร้านนายห้าง 18,000.00       63027095219 7 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
54 ซ้ือครุภณัฑกี์ฬา เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 20,000.00       ร้านนายห้าง 20,000.00       63027098868 7 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
55 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 12,250.00       ร้านยดีู 12,250.00       63027136212 7 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน
56 ซ้ือครุภณัฑกี์ฬา เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 19,000.00       ร้านนายห้าง 19,000.00       63027094560 7 ก.พ. 63 ราคามาตรฐาน



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 จา้งเหมาเคร่ืองจกัรจดัเก็บวชัพืช เฉพาะเจาะจง บริษทั เจซีอี การโยธา 483,000.00     บริษทั เจซีอี การโยธา 483,000.00     63037143016 10 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
2 ซ้ือถงัรองรับขยะ เฉพาะเจาะจง ธนพรุฬห์ 465,000.00     ธนพรุฬห์ 465,000.00     63037164902 11 มี. ค. 63 ราคามาตรฐาน
3 ซ้ือโครงการจดัซ้ือรถบรรทุก e-bidding บริษทัสยามนิสสนั ที.เค.เอฟ.จ ากดั 782,700.00     บริษทัสยามนิสสนั ที.เค.เอฟ.จ ากดั 782,700.00     63017067658 12 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
4 ซ้ือเคร่ืองกระตุน้หวัใจไฟฟ้าอตัโนมติั เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.เค.ดี. ไฟเบอร์ จ  ากดั 73,000.00       บริษทั ที.เค.ดี. ไฟเบอร์ จ  ากดั 73,000.00       63037218261 12 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
5 จา้งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน e-bidding หจก.นวภูมิ การโยธา 2,780,000.00  หจก.นวภูมิ การโยธา 2,780,000.00  62107362418 12 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
6 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 99,638.40       หจก.ชยัธนาพร กลการ 99,638.40       63037247027 13 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
7 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 58,500.00       ร้านยดีู 58,500.00       63037281984 13 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
8 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง หจก.ทางพาณิชย์ 124,100.00     หจก.ทางพาณิชย์ 124,100.00     63037244349 13 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
9 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านวิริยะ 675.00            ร้านวิริยะ 675.00            63037298514 16 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
10 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง ร้านวิริยะ 57,450.00       ร้านวิริยะ 57,450.00       63037250340 16 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
11 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ เฉพาะเจาะจง ร้านเอส ซี การาจ 10,980.00       ร้านเอส ซี การาจ 10,980.00       63037244819 17 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
12 จา้งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน e-bidding หจก.นวภูมิ การโยธา 1,540,000.00  หจก.นวภูมิ การโยธา 1,540,000.00  62107295764 18 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
13 จดัซ้ือชุดท าหน้ากากอนามยั เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็ ดี แอนด ์ซนั 78,111.00       ร้านเอม็ ดี แอนด ์ซนั 78,111.00       63037396295 20 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
14 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 14,766.00       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 14,766.00       63037404780 20 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
15 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ซี การาจ 17,750.00       ร้าน เอส ซี การาจ 17,740.00       63037406512 20 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
16 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 2,550.00         ร้านยดีู 2,550.00         63037389875 20 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
17 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 98,020.00       ร้านนายห้าง 98,020.00       63037346842 20 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
18 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 17,911.80       หจก.ชยัธนาพร กลการ 17,911.80       63037439305 20 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
19 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลและแผน่พบั เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 37,550.00       ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 37,550.00       63047318823 24 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
20 จดัซ้ือผงซกัฟอก เฉพาะเจาะจง จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 1,300.00         จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 1,300.00         63037585374 27 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
21 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ซี การาจ 5,190.00         ร้าน เอส ซี การาจ 5,190.00         63037551233 27 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
22 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 4,600.00         ร้านวิยา แอร์เซอร์วิส 4,600.00         63037588646 27 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
23 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 55,190.60       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 55,190.60       63037545456 27 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
24 ซ้ือผงซกัฟอก เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 1,300.00         ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 1,300.00         63037585374 27 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จงัหวดันนทบุรี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา



25 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองพ่นยาฆ่าเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เฉพาะเจาะจง นายสง่า สุขพลอย 20,000.00       นายสง่า สุขพลอย 20,000.00       63057126059 27 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
26 จดัซ้ือถงัรองรับขยะมูลฝอย เฉพาะเจาะจง ธนพิรุฬห์ 46,500.00       ธนพิรุฬห์ 46,500.00       63047031209 30 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
27 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 82,925.00       หจก.ชยัธนาพร กลการ 82,925.00       63037114020 6 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
28 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 675.00            ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 675.00            63037387913 6 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
29 จดัซ้ือวสัดุตามโครงการอบรม เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 13,925.00       ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 13,925.00       63037462538 6 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน
30 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ทางพาณิชย ์ 4,000.00         ทางพาณิชย ์ 4,000.00         63037096506 9 มี.ค. 63 ราคามาตรฐาน



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 5,690.00         ร้านยดีู 5,690.00         63047199386 10 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
2 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 15,236.80       หจก.ชยัธนาพร กลการ 15,236.80       63047191620 10 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 8,271.10         หจก. ชยัธนาพร  กลการ 8,271.10         63047208755 10 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
4 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.ที ซพัพลาย 76,860.00       ร้าน ที.ที ซพัพลาย 76,860.00       63047204782 13 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
5 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 39,798.00       ร้านดีดี เซอร์วิส 39,798.00       63047151365 13 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
6 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 64,430.00       ร้านยดีู 64,430.00       63047311667 13 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
7 จดัซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับรถยนต์ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 4,750.00         ร้านยดีู 4,750.00         63047301453 13 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
8 จา้งเหมาปรับปรุงดดัแปลงสภาพรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง ต๋อยเซอร์วิส 160,000.00     ต๋อยเซอร์วิส 160,000.00     63047266445 14 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
9 จา้งก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรัพยร์วมสุข เซอร์วิส ตจ ากดั334,000.00     บริษทั ทรัพยร์วมสุข เซอร์วิส ตจ ากดั334,000.00     63037540059 15 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
10 จดัซ้ือหน้ากากอนามยั เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 95,000.00       ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 95,000.00       63047412917 16 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
11 ซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน เฉพาะเจาะจง บริษทั ไวส์ไลฟ์ จ  ากดั 184,200.00     บริษทั ไวส์ไลฟ์ จ  ากดั 184,200.00     63047335387 16 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
12 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 62,948.10       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 62,948.10       63047424571 17 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
13 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 19,080.00       ร้านยดีู 19,080.00       63047386537 17 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
14 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 13,289.40       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 13,289.40       63047402642 17 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
15 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 39,730.00       ร้านนายห้าง 39,730.00       63047353758 17 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
16 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 3,800.00         ร้านวิยา แอร์เซอร์วิส 3,800.00         63047203269 21 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
17 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 3,905.50         หจก. ชยัธนาพร  กลการ 3,905.50         63047363592 21 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
18 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั 31,714.80       บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั31,714.80       63047399810 21 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
19 จา้งซ่อมรถยนตบ์รรทุกน ้า เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยธรรม ทรัคแอนดเ์ซอร์วืซ 11,770.00       บริษทั ไทยธรรม ทรัคแอนดเ์ซอร์วืซ 11,770.00       63047338580 21 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
20 จดัซ้ือน ้ายาฆ่าเช้ือโคโรน่า 2019 เฉพาะเจาะจง บริษทั วิจิตรณรงค ์กลการ จ ากดั 50,000.00       บริษทั วิจิตรณรงค ์กลการ จ ากดั 50,000.00       63047545633 21 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
21 จดัซ้ือหน้ากากอนามยั เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 90,715.00       ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 90,715.00       63047560405 21 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
22 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลและแผน่พบั เฉพาะเจาะจง จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 91,408.00       จนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 91,408.00       63047597788 21 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
23 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 36,000.00       นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 36,000.00       63047467582 21 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
24 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 72,000.00       นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 72,000.00       63047474336 21 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
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25 จา้งการจดัตั้งจุดตรวจอุบติัภยัทางถนน เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ์ทองสุก 10,000.00       นายสมพงษ ์ทองสุก 10,000.00       63047365676 21 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
26 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 3,960.00         ร้านยดีู 3,960.00         63047489908 24 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
27 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 13,390.00       ร้านยดีู 13,390.00       63047504566 24 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
28 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 11,299.20       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 11,299.20       63047506592 24 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
29 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกน ้า เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัธนาพร กลการ 3,905.50         หจก. ชยัธนาพร  กลการ 3,905.50         63047363592 24 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
30 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกน ้า เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยธรรม ทรัคแอนดเ์ซอร์วิซ จ ากดั96,300.00       บริษทั ไทยธรรม ทรัคแอนดเ์ซอร์วิซ จ ากดั96,300.00       63047445687 24 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
31 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 7,740.00         ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจ การคา้ 7,740.00         63047425461 27 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
32 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 99,057.00       ร้านนายห้าง 99,057.00       63047544737 28 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
33 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 7,661.20         หจก. ชยัธนาพร  กลการ 7,661.20         63047078214 3 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
34 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ซี การาจ 9,880.00         ร้าน เอส ซี การาจ 9,880.00         63047072880 3 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
35 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ e-bidding บริษทั  ส.พนัแสน  จ  ากดั 351,923.00     บริษทั  ส.พนัแสน  จ  ากดั 351,923.00     63017550264 7 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
36 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ เฉพาะเจาะจง ทางพาณิชย์ 4,800.00         ทางพาณิชย์ 4,800.00         63037584234 8 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
37 จดัซ้ือน ้าด่ืมชนิดถว้ย เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 1,350.00         ร้านนายห้าง 1,350.00         63047270280 9 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
38 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 10,394.00       ร้านนายห้าง 10,394.00       63047124291 9 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
39 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 99,400.00       บริษทั ป.ราชา ออโต ้เซอร์วิส จ ากดั 99,400.00       63047254790 9 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน
40 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 1,800.00         ร้านวิทยา แอร์เซอร์วิส 1,800.00         63047146703 9 เม.ย. 63 ราคามาตรฐาน



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ดีดี เซอร์วิส 7,140.00         ดีดี เซอร์วิส 7,140.00         63047610825 1 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
2 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 2,380.00         ร้านดีดี เซอร์วิส 2,380.00         63047599051 1 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
3 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เซอร์วิส 2,380.00         ร้านดีดี เซอร์วิส 2,380.00         63047594274 1 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
4 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 99,265.00       ร้านนายห้าง 99,265.00       63057151563 12 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
5 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านนายห้าง 99,659.00       ร้านนายห้าง 99,659.00       63057006309 12 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
6 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 21,620.00       ร้านยดีู 21,620.00       63057144584 14 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
7 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั 2,675.00         บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั 2,675.00         63057153899 14 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
8 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 93,980.00       ร้านยดีู 93,980.00       63057148120 14 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
9 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 49,740.00       ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 49,740.00       63057243324 15 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
10 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 9,244.80         หจก. ชยัธนาพร  กลการ 9,244.80         63057174453 15 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
11 จา้งเหมาซ่อมรถพยาบาล เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ซี การาจ 33,660.00       ร้าน เอส ซี การาจ 33,660.00       63057227178 15 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
12 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 8,645.00         ร้านยดีู 8,645.00         63057177603 18 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
13 จดัซ้ือชุดสาธิตการเล้ียงดูบุตร เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 15,000.00       ร้านสุทธิดา พาณิชย์ 15,000.00       63057250975 19 พ.ค.63 ราคามาตรฐาน
14 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยส์ยามเทคโนโลย ีแอนด ์เอน็จิเนียร่ิง71,048.00       หจก.ทรัพยส์ยามเทคโนโลย ีแอนด ์เอน็จิเนียร่ิง71,048.00       63057198708 19 พ.ค.63 ราคามาตรฐาน
15 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั 11,000.00       บริษทั เดอะก๊อปป้ีวนั เซ็นเตอร์ จ  ากดั11,000.00       63057237159 19 พ.ค.63 ราคามาตรฐาน
16 ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 15,170.00       ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 15,170.00       63057240283 20 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
17 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา แอร์บา้น 163,000.00     ร้านปรีดา แอร์บา้น 163,000.00     63057242262 21 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
18 ซ้ือชุดผา้ออ้มส าเร็จรูปให้แก่ผูพิ้การและผูสู้งอายุ เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 80,000.00       ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 80,000.00       63057354596 25 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
19 จา้งเหมาบริการจดัการขยะมูลฝอย เฉพาะเจาะจง นายรุ่งเพชร คุม้วงศ์ 21,000.00       นายรุ่งเพชร คุม้วงศ์ 21,000.00       63057431881 28 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
20 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 2,625.00         นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 2,625.00         63057450741 28 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
21 จา้งเหมาซ่อมแซมอาคาร เฉพาะเจาะจง นายสุรชยั วนัสะมะแอ 30,000.00       นายสุรชยั วนัสะมะแอ 30,000.00       63057415091 28 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
22 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ) เฉพาะเจาะจง บริษทั  สยามแมค็โคร  จ  ากดั (มหาชน)2,772,690.00  บริษทั  สยามแมค็โคร  จ  ากดั (มหาชน)2,772,690.00  63057391285 29 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
23  ซ้ือวสัดุส านกังาน เฉพาะเจาะจง โอ.เค.เซอร์วิส 41,500.00       โอ.เค.เซอร์วิส 41,500.00       63057455845 29 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
24 จา้งเหมาซ่อมรถขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 85,974.50       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 85,974.50       63057437276 29 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จงัหวดันนทบุรี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา



25 จา้งเหมาซ่อมรถขยะ เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 27,006.80       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 27,006.80       63067035346 29 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
26 ซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 245,000.00     ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 245,000.00     63037430268 5 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน
27 จดัซ้ือเวชภณัฑย์า เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรม 4,976.52         องคก์ารเภสชักรรม 4,976.52         63057063244 8 พ.ค. 63 ราคามาตรฐาน



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก  ราคา โดยสังเขป

1 ซ้ือครุภณัฑกี์ฬา เฉพาะเจาะจง บริษทั  เบรนคิดด้ี  จ  ากดั 267,100.00     บริษทั  เบรนคิดด้ี  จ  ากดั 267,100.00     63067005330 1 มิ.ย. 63 ราคามาตรฐาน
2 จา้งจดัท าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 675.00            นางสาวสาวิตรี สุขพลอย 675.00            63067162632 10 มิ.ย. 63 ราคามาตรฐาน
3 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ) เฉพาะเจาะจง บริษทั  สยามแมค็โคร  จ  ากดั (มหาชน)598,560.00     บริษทั  สยามแมค็โคร  จ  ากดั (มหาชน)598,560.00     63067148992 10 มิ.ย. 63 ราคามาตรฐาน
4 จา้งซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ฒันาเด็ก เฉพาะเจาะจง บริษทั  เจซีอี  การโยธา  จ  ากดั 450,000.00     บริษทั  เจซีอี  การโยธา  จ  ากดั 450,000.00     63067124770 10 มิ.ย. 63 ราคามาตรฐาน
5 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา  แอร์เซอร์วิส 35,400.00       ร้านวิทยา  แอร์เซอร์วิส 35,400.00       63067086566 10 มิ.ย. 63 ราคามาตรฐาน
6 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 27,130.00       ร้านยดีู 27,130.00       63067196990 12 มิ.ย. 63 ราคามาตรฐาน
7 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกน ้า เฉพาะเจาะจง หจก. ชยัธนาพร  กลการ 53,382.30       หจก. ชยัธนาพร  กลการ 53,382.30       63057454142 2 มิ.ย. 63 ราคามาตรฐาน
8 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 4,855.00         ร้านสุทธิดา  พาณิชย์ 4,855.00         63067087775 5 มิ.ย. 63 ราคามาตรฐาน
9 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 42,725.00       ร้านจนัทร์เพญ็ รุ่งเรืองกิจการคา้ 42,725.00       63067084506 5 มิ.ย. 63 ราคามาตรฐาน
10 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้านยดีู 58,500.00       ร้านยดีู 58,500.00       63067055269 5 มิ.ย. 63 ราคามาตรฐาน
11 ซ้ือเวชภณัฑแ์ละวสัดุวิทยาศาสตร์ เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เอส.แอล.อินเตอร์เทรด 72,475.00       หจก.เจ.เอส.แอล.อินเตอร์เทรด 72,475.00       63067120259 5 มิ.ย. 63 ราคามาตรฐาน
12 ซ้ือวสัดุการเกษตร เฉพาะเจาะจง สวนเจริญเฉลิมทรัพย ์พฤกษชาติ พนัธ์ไม้4,100.00         สวนเจริญเฉลิมทรัพย ์พฤกษชาติ พนัธ์ไม้4,100.00         63067157941 9 มิ.ย. 63 ราคามาตรฐาน
13 จา้งเหมาค่าติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศ เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา แอร์บา้น 6,000.00         ร้านปรีดา แอร์บา้น 6,000.00         63067154236 9 มิ.ย. 63 ราคามาตรฐาน
14 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองกรองน ้า เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสรา มณี 19,010.00       นางสาวนุสรา มณี 19,010.00       63067104763 9 มิ.ย. 63 ราคามาตรฐาน

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   อ าเภอบางบัวทอง   จงัหวดันนทบุรี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา


