
 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาท่ียอมรับ โดยสรุป

 เลขท่ีโครงการ 59075015831 - สอบราคาจางโครงการ

ซอมสรางถนนลาดยาง หมูท่ี 10 - บานสระข้ีตุน (ชวง

บานบัลลังกนอย) จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

2,000,000.00 บาท

       2,000,000.00 สอบราคา  หางหุนสวนจํากัดชลบุรรีัมยพัฒนา    1,790,000.00  บรษิัท สุชาตบิุรรีัมย จํากัด 1,170,000.00 

มคีุณสมบัติ

ครบถวน/เสนอราคา

ตํ่าสุด

 เอ็ม วาย บุรรีัมย    1,999,000.00

 หจก.บุรรีัมยธนากอสราง    1,600,000.00

 หางหุนสวนจํากัด บุรรีัมย วี.เอส.การกอสราง    1,800,000.00

 หางหุนสวนจํากัด เกดิยินด ีการกอสราง    1,800,000.00

 หางหุนสวนจํากัด จันทนะสุต กอสราง    1,850,000.00

 ปารภัิทร    1,580,000.00

 บรษิัท สุชาตบิุรรีัมย จํากัด     1,170,000.00

   เลขท่ีโครงการ 59075083299 - ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 30,000.00 

บาท

            30,000.00 ตกลงราคา   5300490004073 กฤษณศักด์ิ ภักดีแกว  30,000.00    5300490004073 กฤษณศักด์ิ ภักดีแกว 30,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075083215 - จางเหมาจัดตกแตง

สถานท่ี โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

1,000.00 บาท

              1,000.00 ตกลงราคา   3601100316794 นางวันดี ภญิโญทรัพย  1,000.00    3601100316794 นางวันดี ภญิโญทรัพย 1,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

 เลขท่ีโครงการ 59075083186 - จางเหมาจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัด

จาง 360.00 บาท

                 360.00 ตกลงราคา   1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  360.00    1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ 360.00  มคีุณสมบัติครบถวน

งานที่ซื้อหรือจาง
ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกรกฎาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธซีื้อ / จาง



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาท่ียอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกรกฎาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธซีื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59075083099 - จางเหมารถปรับ

อากาศ สําหรับทัศนศึกษาดูงาน โดยวิธตีกลงราคา จํานวน

เงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง13,000.00 บาท

             13,000.00 ตกลงราคา   1302000088428 นายชูชาติ เกาพมิาย  13,000.00    1302000088428 นายชูชาติ เกาพมิาย 13,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075083056 - จางเหมาประกอบ

อาหารกลางวัน อาหารวางและเคร่ืองด่ืม โดยวิธตีกลง

ราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง10,000.00 บาท

             10,000.00 ตกลงราคา   3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา  10,000.00    3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา 10,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075083026 - จางเหมาจัดทํา

เอกสารประกอบการฝกอบรม โดยวิธตีกลงราคา จํานวน

เงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง1,200.00 บาท

               1,200.00 ตกลงราคา   0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  1,200.00    0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย 1,200.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075082999 - ซ้ือของสมนาคุณใน

การศึกษาดูงาน โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัด

จาง 3,000.00 บาท

              3,000.00 ตกลงราคา   3321000228390 นางเกิง หวังผล  3,000.00    3321000228390 นางเกิง หวังผล 3,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075082954 - ซ้ือวัสดุในการ

ฝกอบรมโครงการสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนใน

การจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจาง 340.00 บาท

                 340.00 ตกลงราคา   0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  340.00    0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย 340.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075074964 - จางเหมาจัดทําปาย

ประชาสัมพันธตามโครงการปองกันและควบคุมโรคเลป

โตสไปโรซีส โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

6,210.00 บาท

               6,210.00 ตกลงราคา   1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  6,210.00    1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ 6,210.00  มคีุณสมบัติครบถวน



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาท่ียอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกรกฎาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธซีื้อ / จาง

เลขท่ีโครงการ 59075070962 - จางเหมารถบัสปรับ

อากาศ 2 ช้ัน โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัด

จาง 20,000.00 บาท

            20,000.00 ตกลงราคา   3310400615951 พนารินทรการทองเท่ียว  20,000.00    3310400615951 พนารินทรการทองเท่ียว 20,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075067046 - จางซอมเคร่ือง

คอมพวิเตอร โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัด

จาง 6,270.00 บาท

              6,270.00 ตกลงราคา
  0313553001043 หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนด

เซอรวิส
 6,270.00 

  0313553001043 หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนด

เซอรวิส
6,270.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075066999 - ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 3,359.00 

บาท

              3,359.00 ตกลงราคา
  0313553001043 หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนด

เซอรวิส
 3,359.00 

  0313553001043 หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนด

เซอรวิส
3,359.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075060554 - ซ้ือแฟมพลาสติกใส

เอกสารในโครงการใหความรูผูปครองเด็กนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก(ในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด) โดยวิธี

ตกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 2,248.00 บาท

              2,248.00 ตกลงราคา
  0313533000114 หางหุนสวนจํากัด บุญเท่ียงอุปกรณ

บุรีรัมย
 2,248.00 

  0313533000114 หางหุนสวนจํากัด บุญเท่ียงอุปกรณ

บุรีรัมย
2,248.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075060548 - จางเหมาจัดสถานท่ี

อบรมในโครงการใหความรูผูปครองเด็กนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก(ในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด) โดยวิธี

ตกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 1,000.00 บาท

              1,000.00 ตกลงราคา   3310101753839 นางวิไลวรรณ จันทะสอน  1,000.00    3310101753839 นางวิไลวรรณ จันทะสอน 1,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075060537 - จางเหมาทําเอกสาร

ประกอบการอบรมในโครงการใหความรูผูปครองเด็ก

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ในสังกัดเทศบาลตําบลหนอง

ตาด) โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

2,810.00 บาท

               2,810.00 ตกลงราคา   1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  2,810.00    1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ 2,810.00  มคีุณสมบัติครบถวน



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาท่ียอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกรกฎาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธซีื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59075060514 - จางเหมาทําอาหาร

กลางวันและอาหารวางในโครงการใหความรูผูปครองเด็ก

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ในสังกัดเทศบาลตําบลหนอง

ตาด) โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

35,125.00 บาท

             35,125.00 ตกลงราคา   3310101753804 นางสํารวย ดาแกว  35,125.00    3310101753804 นางสํารวย ดาแกว 35,125.00  มคีุณสมบัติครบถวน

 เลขท่ีโครงการ 59075059199 - จางทําปายโครงการให

ความรูผูปกครองเด็กนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ใน

สังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด) โดยวิธตีกลงราคา จํานวน

เงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 810.00 บาท

                 810.00 ตกลงราคา   1959900028538 ส. ศาลาการพมิพ  810.00    1959900028538 ส. ศาลาการพมิพ 810.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075054168 - ซ้ือวัสดุกอสราง

จํานวน 5 รายการ โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือ

จัดจาง 85,438.00 บาท

            85,438.00 ตกลงราคา   0313519000021 หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย  85,438.00    0313519000021 หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย 85,438.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075047229 - จางโครงการ

บํารุงรักษาซอมแซมถนนลงหินคลุก หมูท่ี 10 โดยวิธตีก

ลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 73,000.00 บาท

            73,000.00 ตกลงราคา   0313525000232 หจก.บุรีรัมยธนากอสราง  72,000.00    0313525000232 หจก.บุรีรัมยธนากอสราง 72,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075047215 - จางโครงการ

บํารุงรักษาซอมแซมลานคอนกรีตภายในบริเวณลานศูนย

เด็กวัดบานบัลลังกนอย โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ี

จัดซ้ือจัดจาง 54,000.00 บาท

            54,000.00 ตกลงราคา   0313556000188 หางหุนสวนจํากัด สดใสสิริพาณชิย  53,000.00    0313556000188 หางหุนสวนจํากัด สดใสสิริพาณชิย 53,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075046998 - จางโครงการ

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมูท่ี 20 โดยวิธตีกลงราคา 

จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง170,000.00 บาท

           170,000.00 ตกลงราคา
  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
 169,000.00 

  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
169,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาท่ียอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกรกฎาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธซีื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59075046946 - จางโครงการ

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมูท่ี 15 โดยวิธตีกลงราคา 

จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง91,000.00 บาท

             91,000.00 ตกลงราคา
  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
 90,000.00 

  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
90,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075044877 - จางโครงการ

บํารุงรักษาซอมแซมทางนํ้าไหล (กันนํ้ากัดเซาะ) ลําหวย

สําโรง หมูท่ี 3 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัด

จาง 48,000.00 บาท

            48,000.00 ตกลงราคา   0313556000188 หางหุนสวนจํากัด สดใสสิริพาณชิย  47,000.00    0313556000188 หางหุนสวนจํากัด สดใสสิริพาณชิย 47,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075044874 - จางโครงการ

บํารุงรักษาซอมแซมถนนลงหินคลุก หมูท่ี 4 โดยวิธตีกลง

ราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง13,000.00 บาท

             13,000.00 ตกลงราคา   0313525000232 หจก.บุรีรัมยธนากอสราง  13,000.00    0313525000232 หจก.บุรีรัมยธนากอสราง 13,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075044871 - จางโครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 โดยวิธตีกลงราคา 

จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง170,000.00 บาท

           170,000.00 ตกลงราคา   0313556001745 หางหุนสวนจํากัด ส สยามรัตน  169,000.00    0313556001745 หางหุนสวนจํากัด ส สยามรัตน 169,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075044870 - จางโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 โดยวิธตีกลง

ราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง200,000.00 บาท

          200,000.00 ตกลงราคา   0313556001745 หางหุนสวนจํากัด ส สยามรัตน  199,000.00    0313556001745 หางหุนสวนจํากัด ส สยามรัตน 199,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075044867 - จางโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 16 โดยวิธตีกลง

ราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง117,000.00 บาท

           117,000.00 ตกลงราคา   0313556001745 หางหุนสวนจํากัด ส สยามรัตน  116,000.00    0313556001745 หางหุนสวนจํากัด ส สยามรัตน 116,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาท่ียอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกรกฎาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธซีื้อ / จาง

เลขท่ีโครงการ 59075042037 - จางจางเหมาประกอบ

อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดศรีสําโรง ภาคเรียนท่ี 1/2559 โดยวิธตีกลง

ราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 18,360.00 บาท

             18,360.00 ตกลงราคา   3310101727366 นางสุจิน แกวประดืษฐ  18,360.00    3310101727366 นางสุจิน แกวประดืษฐ 18,360.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075039650 - จางโครงการ

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมูท่ี 4 โดยวิธตีกลงราคา จํานวน

เงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง100,000.00 บาท

           100,000.00 ตกลงราคา
  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
 98,000.00 

  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
98,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075039502 - จางโครงการ

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมูท่ี 19 โดยวิธตีกลงราคา 

จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง84,000.00 บาท

            84,000.00 ตกลงราคา
  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
 83,000.00 

  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
83,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075039286 - จางโครงการ

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมูท่ี 11 โดยวิธตีกลงราคา 

จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง79,000.00 บาท

            79,000.00 ตกลงราคา
  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
 78,000.00 

  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
78,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075035719 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 23,454.00 

บาท

            23,454.00 ตกลงราคา   3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ  23,454.00    3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ 23,454.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075035009 - จางเหมาโครงการ

กอสรางหองนํ้าและท่ีแปรงฟนสําหรับเด็ก ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดบานบัลลังก โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือ

จัดจาง 450,000.00 บาท

          450,000.00 ตกลงราคา   0313556000811 หางหุนสวนจํากัด พทีี ทรัพยทวีกอสราง  449,000.00    0313556000811 หางหุนสวนจํากัด พทีี ทรัพยทวีกอสราง 449,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาท่ียอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกรกฎาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธซีื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59075032956 - จางเหมาประกอบ

อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กวัดหนองตาด โดยวิธตีกลง

ราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 18,720.00 บาท

             18,720.00 ตกลงราคา   3480900210177 นางพณณกร แชมรัมย  18,720.00    3480900210177 นางพณณกร แชมรัมย 18,720.00  มคีุณสมบัติครบถวน

 เลขท่ีโครงการ 59075023541 - ซ้ือพัดลม ตาม

โครงการจัดหาพัดลมติดต้ังศูนยพัฒนาเด็กวัดบานบัลลังก

 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

25,000.00 บาท

            25,000.00 ตกลงราคา
  0313535000103 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยซัพพลายอีเล็ค

โทรนิค
 25,000.00 

  0313535000103 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยซัพพลายอีเล็ค

โทรนิค
25,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075020989 - ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 6,500.00 

บาท

              6,500.00 ตกลงราคา   0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบรีรัมย  6,500.00    0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบรีรัมย 6,500.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075016446 - จางเหมาประกอบ

อาหารวางและเคร่ืองด่ืม โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ี

จัดซ้ือจัดจาง 4,760.00 บาท

              4,760.00 ตกลงราคา   3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา  4,760.00    3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา 4,760.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075016424 - จางเหมาจัดทําปาย

ประชาสัมพันธโครงการสรางความปรองดองสมานฉันท 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 450.00 บาท

                 450.00 ตกลงราคา   3310401214259 อินท ดีไซน  450.00    3310401214259 อินท ดีไซน 450.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075016395 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 6,809.00 

บาท

              6,809.00 ตกลงราคา   3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ  6,809.00    3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ 6,809.00  มคีุณสมบัติครบถวน



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาท่ียอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกรกฎาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธซีื้อ / จาง

เลขท่ีโครงการ 59075006677 - จางเหมาโครงการ

กอสรางคลองรับนํ้าเขาสระ หมูท่ี 6 โดยวิธตีกลงราคา 

จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง95,000.00 บาท

            95,000.00 ตกลงราคา
  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
 94,500.00 

  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
94,500.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075006513 - จางเหมาโครงการขุด

สระนํ้าบานบัลลังกนอย หมูท่ี 14 (สระคกึฤทธิ)์ โดยวิธตีก

ลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 148,700.00 บาท

           148,700.00 ตกลงราคา
  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
 148,000.00 

  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
148,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075000295 - จางเหมาตรวจเช็ค

สภาพรถบรรทุกหกลอ หมายเลขทะเบียน 82-6718 

บุรีรัมย โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

11,675.00 บาท

             11,675.00 ตกลงราคา   0315555000089 บจก.วัฒนกิจรวมชาง  11,675.00    0315555000089 บจก.วัฒนกิจรวมชาง 11,675.00  มคีุณสมบัติครบถวน


