
 วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป

เลขท่ีโครงการ 58125083306 - จางเหมาจัดทําปาย

ประชาสัมพันธรณรงคเทศกาลปใหม พ.ศ. 2559
            9,000.00 ตกลงราคา   3310401214259 อินทดีไซน    9,000.00   3310401214259 อนิทดีไซน       9,000.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 58125082980 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน             3,000.00 ตกลงราคา   3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ    3,000.00   3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ       3,000.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 58125082638 - ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร                790.00 ตกลงราคา
  0313553001043 หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนด

เซอรวิส
      790.00

  0313553001043 หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนด

เซอรวิส
         790.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 58125080834 - ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร              1,800.00 ตกลงราคา   3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน     1,800.00   3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน       1,800.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 58125080514 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน                975.00 ตกลงราคา   3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน       975.00   3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน          975.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 58125079301 - ซ้ือหมกึเคร่ืองถาย

เอกสาร
           17,500.00 ตกลงราคา   3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน   17,500.00   3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน      17,500.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 58125078865 - จางเหมาซอม

คอมพวิเตอร
            2,300.00 ตกลงราคา   3310100950835 นาง สุมาลี นิลนนท    2,300.00   3310100950835 นาง สุมาลี นิลนนท       2,300.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 58125072893 - ซ้ือวัสดุการเกษตร              1,610.00 ตกลงราคา   3310500450562 - โฮมเกษตรบุรีรัมย     1,610.00   3310500450562 - โฮมเกษตรบุรีรัมย        1,610.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 58125072465 - จางเขาเลมสันกาว

เคลือบมัน
               340.00 ตกลงราคา   3150400129586 เทคนิคกอปป       340.00   3150400129586 เทคนิคกอปป          340.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 58125063289 - ซ้ือวัสดุกอสราง            99,710.00 ตกลงราคา   0313519000021 หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย   99,710.00   0313519000021 หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย      99,710.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 58125057930 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน              6,181.00 ตกลงราคา   3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน     6,181.00   3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน        6,181.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 58125056205 - ซ้ือแบบพมิพใบแจงหน้ี

คานํ้าประปา
            8,000.00 ตกลงราคา

  0315549000196 บริษัท ไอพร้ินท แอนด เทคโนโลยี (ไทย

แลนด) จํากัด
   8,000.00

  0315549000196 บริษัท ไอพร้ินท แอนด เทคโนโลยี (ไทย

แลนด) จํากัด
      8,000.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 58125053582 - จางเหมาถายเอกสาร

พรอมเขาเลม
             1,435.00 ตกลงราคา   3150400129586 เทคนิคกอปป     1,435.00   3150400129586 เทคนิคกอปป        1,435.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 59015025976 - จางเหมาเคร่ืองสูบนํ้า

สําหรับสูบนํ้าเขาอางเก็บนํ้าบานสําโรง หมูท่ี 3 และบาน

สําโรงเหนือ หมูท่ี 21

           19,800.00 ตกลงราคา   3310101972701 นายประยูร หนองบัว   19,800.00   3310101972701 นายประยูร หนองบัว      19,800.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 59015025965 - จางเหมาจัดทําปาย

ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนรวมกิจกรรมปนจักรยาน

เฉลิมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (BIKE FOR

 DAD) โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

9,748.00 บาท

            9,748.00 ตกลงราคา
  3101500931261 ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท โดย นาย ตันเจริญ 

สวางนอมจิตต
   9,748.00

  3101500931261 ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท โดย นาย ตันเจริญ 

สวางนอมจิตต
      9,748.00 มคีุณสมบัติครบถวน

งานที่ซื้อหรือจาง
ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนธันวาคม 2558

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง



 วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนธันวาคม 2558

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

เลขท่ีโครงการ 59015025959 - ซ้ือวัสดุสํานักงานเพื่อใช

ในกิจการเทศบาลตําบลหนองตาด โดยวิธตีกลงราคา 

จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 7,505.00 บาท

            7,505.00 ตกลงราคา   3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน    7,505.00   3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน       7,505.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 59015025951 - ซ้ือวัสดุสํานักงานเพื่อใช

ในงานกิจการของเทศบาลตําบลหนองตาด
            2,400.00 ตกลงราคา   0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย    2,400.00   0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย       2,400.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 59015021067 - ซ้ือวัสดุสํานักงานเพื่อใช

ในกิจการงานเทศบาลตําบลหนองตาด
             7,210.00 ตกลงราคา   3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ     7,210.00   3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ        7,210.00 มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 59015020998 - จางเหมาบริการ

การแพทยฉุกเฉินเบ้ืองตนเทศบาลตําบลหนองตาด 

ประจําเดือนธันวาคม 2558

          40,300.00 ตกลงราคา   3310101758164 นายสมนึก บิลรัมย  40,300.00   3310101758164 นายสมนึก บิลรัมย     40,300.00 มคีุณสมบัติครบถวน


