
 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา
 ราคาที่

เสนอ
ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป

 เลขท่ีโครงการ 59035018569 - จางเหมาจัดทําปาย 

โครงการสงเสริมการจัดทําประชาคม ประจําป พ.ศ. 2559
 300.00  ตกลงราคา   3310401214259 อินทดีไซน  300.00    3310401214259 อินทดีไซน  300.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025095564 - ซ้ือวัสดุอุปกรณตาม

โครงการสงเสริมการจัดทําประชาคม ประจําป พ.ศ. 2559
 2,490.00  ตกลงราคา   3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ  2,490.00    3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ  2,490.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025091904 - จางเหมาเปล่ียนยาง

รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค หมายเลขทะเบียน บต 9613
 40,100.00  ตกลงราคา   0313555000338 หจก. บุรีรัมยพระนครหลอดอก  40,100.00    0313555000338 หจก. บุรีรัมยพระนครหลอดอก  40,100.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025044706 - จางเหมาประกอบ

อาหารวางและเคร่ืองด่ืม และอาหารกลางวัน สําหรับ

เล้ียงรับรองการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาด

 3,375.00  ตกลงราคา   3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา  3,375.00    3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา  3,375.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025044574 - จางซอมเคร่ือง

คอมพวิเตอร หมายเลข 416-52-0015
 300.00  ตกลงราคา

  0313553001043 หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนด

เซอรวิส
 300.00 

  0313553001043 หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนด

เซอรวิส
 300.00  มคีุณสมบัติครบถวน

 เลขท่ีโครงการ 59025043723 - จางเหมาถายเอกสาร

พรอมเขาเลมสูจิบัตร
 3,000.00  ตกลงราคา   1310100059321 นายเอ็นดีไซน  3,000.00    1310100059321 นายเอ็นดีไซน  3,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025043596 - จางเหมาจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
 17,000.00  ตกลงราคา   1310100059321 นายเอ็นดีไซน  17,000.00    1310100059321 นายเอ็นดีไซน  17,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025041711 - จางเหมาจัดเตรียม

สนามแขงขันกีฬาทุกประเภท พรอมจัดสถานท่ีโครงการ

แขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

 25,000.00  ตกลงราคา   3601100316794 นางวันดี ภญิโญทรัพย  25,000.00    3601100316794 นางวันดี ภญิโญทรัพย  25,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025041323 - ซ้ือวัสดุอุปกรณท่ี

เก่ียวของกับโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
 3,970.00  ตกลงราคา   0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  3,970.00    0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  3,970.00  มคีุณสมบัติครบถวน

งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกุมภาพันธ 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธซีื้อ / จาง



   เลขท่ีโครงการ 59025040090 - จางเหมาจัดทําสกอร

บอรด
 3,000.00  ตกลงราคา   3601100316794 นางวันดี ภญิโญทรัพย  3,000.00    3601100316794 นางวันดี ภญิโญทรัพย  3,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025039689 - เชาเคร่ืองขยายเสียง  26,000.00  ตกลงราคา   5310100032786 นายบุญสง สดใส  26,000.00    5310100032786 นายบุญสง สดใส  26,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025039449 - ซ้ือถวยรางวัล 

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
 22,500.00  ตกลงราคา   3650100807983 ราน ป.วี บลอก  22,500.00    3650100807983 ราน ป.วี บลอก  22,500.00  มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 59025039161 - ซ้ืออุปกรณกีฬาสําหรับ

การแขงขัน โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
 25,050.00  ตกลงราคา   3319900230053 รานนายลิขิต  25,050.00    3319900230053 รานนายลิขิต  25,050.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025038234 - ซ้ือนํ้าแข็งและนํ้าด่ืม 

ในงานโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
 5,000.00  ตกลงราคา   0313557000122 โรงนํ้าแข็ง อรัญญา  5,000.00    0313557000122 โรงนํ้าแข็ง อรัญญา  5,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025032869 - จางเหมาซอม

คอมพวิเตอรสํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาด
 1,800.00  ตกลงราคา   3310100950835 นาง สุมาลี นิลนนท  1,800.00    3310100950835 นาง สุมาลี นิลนนท  1,800.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025031010 - จางเหมาประกอบ

อาหารกลางวัน อาหารวางและเคร่ืองด่ืม สําหรับเล้ียง

รับรองประชุมสภา

 2,700.00  ตกลงราคา   3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา  2,700.00    3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา  2,700.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025024062 - จางเหมาตรวจเช็ค

สภาพรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค หมายเลขทะเบียน บต 

9613

 24,120.00  ตกลงราคา   3310100219278 บริษัท วัฒนกิจรวมชาง จํากัด  24,120.00    3310100219278 บริษัท วัฒนกิจรวมชาง จํากัด  24,120.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025021445 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน  6,000.00  ตกลงราคา   3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ  6,000.00    3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ  6,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025021067 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน  1,585.00  ตกลงราคา   3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน  1,585.00    3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน  1,585.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59015061438 - จางตรวจเช็คสภาพ

รถปฏบัิติการฉุกเฉิน(กูชีพ) หมายเลขทะเบียน นข3258
              6,360.00 ตกลงราคา   3310100219278 วัฒนกิจรวมชาง จํากัด    6,360.00   3310100219278 วัฒนกิจรวมชาง จํากัด       6,360.00 มคีุณสมบัติครบถวน


