
 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป

   เลขท่ีโครงการ 59095146886 - จางเหมาแรงงาน

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะประจําหมูบาน จํานวน 22 

หมูบาน ในเขตพื้นท่ีบริการเทศบาลตําบลหนองตาด โดย

วิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 22,500.00 บาท

 22,500.00  ตกลงราคา   3310101714353 นายกันยา บิลรัมย  22,500.00    3310101714353 นายกันยา บิลรัมย  22,500.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095122791 - ซ้ือครุภัณฑ

คอมพวิเตอร กองการเกษตร โดยวิธตีกลงราคา จํานวน

เงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง27,700.00 บาท

 27,700.00  ตกลงราคา
  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 27,700.00 

  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 27,700.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095106691 - จางเหมารถปรับ

อากาศสําหรับศึกษาดูงานนอกสถานท่ี โครงการฝกอบรม

และสงเสริมอาชีพทางการเกษตร โดยวิธตีกลงราคา 

จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 16,000.00 บาท

 16,000.00  ตกลงราคา   0315558001108 บริษัท ประเดิมชัย 2015 จํากัด  16,000.00    0315558001108 บริษัท ประเดิมชัย 2015 จํากัด  16,000.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095091006 - ซ้ือครุภัณฑ

คอมพวิเตอร กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหนอง

ตาด โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

15,900.00 บาท

 15,900.00  ตกลงราคา
  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 15,900.00 

  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 15,900.00  ตกลงราคา

 เลขท่ีโครงการ 59095090821 - ซ้ือครุภัณฑ

คอมพวิเตอร กองชาง เทศบาลตําบลหนองตาด โดยวิธี

ตกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 63,800.00 บาท

 63,800.00  ตกลงราคา
  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 63,800.00 

  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 63,800.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095090027 - ซ้ือครุภัณฑ

คอมพวิเตอร สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองตาด โดยวิธี

ตกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 43,600.00 บาท

 43,600.00  ตกลงราคา
  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 43,600.00 

  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 43,600.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095088385 - ซ้ือครุภัณฑ

คอมพวิเตอร กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาล

ตําบลหนองตาด โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัด

จาง 27,700.00 บาท

 27,700.00  ตกลงราคา
  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 27,700.00 

  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 27,700.00  ตกลงราคา

งานที่ซื้อหรือจาง
ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกันยายน 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกันยายน 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095076303 - ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ

 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 44,140.00 

บาท

   เลขท่ีโครงการ 59095076303 - ซ้ือวัสดุไฟฟาและ

วิทยุ โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

44,140.00 บาท

ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095076303 - ซ้ือวัสดุไฟฟาและ

วิทยุ โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

44,140.00 บาท

 44,140.00  ตกลงราคา
  0313532000048 หางหุนสวนจํากัด ฮ่ัวฮะการไฟฟา

บุรีรัมย
 44,140.00 

  0313532000048 หางหุนสวนจํากัด ฮ่ัวฮะการไฟฟา

บุรีรัมย
 44,140.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095072091 - จางเหมาซอมเคร่ือง

คอมพวิเตอร โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัด

จาง 300.00 บาท

 300.00  ตกลงราคา
  0313553001043 หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนด

เซอรวิส
 300.00 

  0313553001043 หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลส

แอนดเซอรวิส
 300.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095067156 - ซ้ือวัสดุในการ

ฝกอบรม โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพทางการ

เกษตร โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

750.00 บาท

 750.00  ตกลงราคา   0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  750.00    0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  750.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095066524 - จางเหมาจัดตกแตง

สถานท่ี โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพทางการ

เกษตร โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

1,000.00 บาท

 1,000.00  ตกลงราคา   3310101962063 นางวงเดือน เน้ือทอง  1,000.00    3310101962063 นางวงเดือน เน้ือทอง  1,000.00  ตกลงราคา

 เลขท่ีโครงการ 59095066232 - จางเหมาจัดทํา

เอกสารประกอบการฝกอบรม โครงการฝกอบรมและ

สงเสริมอาชีพทางการเกษตร โดยวิธตีกลงราคา จํานวน

เงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 2,000.00 บาท

 2,000.00  ตกลงราคา   0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  2,000.00    0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  2,000.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095065842 - จางเหมาประกอบ

อาหารกลางวัน อาหารวางและเคร่ืองด่ืม โครงการฝ

อบรมและสงเสริมอาชีพทางการเกษตร โดยวิธตีกลงราคา

 จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 10,000.00 บาท

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



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกันยายน 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59095065271 - ซ้ือของสมนาคุณใน

การศึกษาดูงาน โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ

ทางการเกษตร โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัด

จาง 1,500.00 บาท

 1,500.00  ตกลงราคา   3310101963043 นางลักษณา เน้ือทอง  1,500.00    3310101963043 นางลักษณา เน้ือทอง  1,500.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095065108 - จางเหมาจัดทําปาย

ประชาสัมพันธโครงการ โครงการฝกอบรมและสงเสริม

อาชีพทางการเกษตร โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ี

จัดซ้ือจัดจาง 360.00 บาท

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

   เลขท่ีโครงการ 59095053672 - จางโครงการ

ซอมแซมถนนลงหินคลุก หมูท่ี 10 - หมูท่ี 8 โดยวิธตีกลง

ราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง175,000.00 บาท

          175,000.00 ตกลงราคา
  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
 170,000.00 

  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.

การกอสราง
 170,000.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095053467 - จางโครงการ

ซอมแซมถนนลงหินคลุก หมูท่ี 14 - หมูท่ี 17 โดยวิธตีกลง

ราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 225,000.00 บาท

          225,000.00 ตกลงราคา   0313540000108 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย พรพสุิทธิ์  222,000.00    0313540000108 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย พรพสุิทธิ์  222,000.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095053428 - จางโครงการ

ซอมแซมถนนลงหินคลุก หมูท่ี 7 โดยวิธตีกลงราคา 

จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง54,500.00 บาท

            54,500.00 ตกลงราคา   0313525000232 หจก.บุรีรัมยธนากอสราง  54,500.00    0313525000232 หจก.บุรีรัมยธนากอสราง  54,500.00  ตกลงราคา

เลขท่ีโครงการ 59095053401 - จางโครงการซอมแซม

ถนนลงหนิคลุก หมูท่ี 8 - บานโบย ตําบลพระครู โดยวิธี

ตกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 266,000.00 บาท

          266,000.00 ตกลงราคา   0313540000108 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย พรพสุิทธิ์  264,000.00    0313540000108 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย พรพสุิทธิ์  264,000.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095053202 - จางโครงการ

ซอมแซมถนนลงหินคลุกหนาโรงเรียนหนองตาดพทิยาคม

 - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3021 โดยวิธตีกลงราคา

 จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 151,000.00 บาท

           151,000.00 ตกลงราคา
  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
 148,000.00 

  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.

การกอสราง
 148,000.00  ตกลงราคา



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกันยายน 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59095051810 - จางโครงการปรับปรุง

ภูมทัิศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานบัลลังก โดยวิธตีกลง

ราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 50,000.00 บาท

           50,000.00 ตกลงราคา   1319900010634 ชัยชนะพันธุไม  49,500.00    1319900010634 ชัยชนะพันธุไม  49,500.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095051796 - จางโครงการ

ซอมแซมถนนลงหินคลุม หมูท่ี 18 - หมูท่ี 19 โดยวิธตีก

ลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 266,000.00 บาท

          266,000.00 ตกลงราคา   0313525000232 หจก.บุรีรัมยธนากอสราง  265,000.00    0313525000232 หจก.บุรีรัมยธนากอสราง  265,000.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095050971 - ซ้ือวัสดุในการ

ฝกอบรมโครงการฝกอบรมการสงเสริมอาชีพทอเส่ือกก 

ประจําป พ.ศ.2559 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือ

จัดจาง 1,865.00 บาท

              1,865.00 ตกลงราคา   0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  1,865.00    0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  1,865.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095050889 - จางเหมาจัดสถานท่ี 

พรอมจัดเตรียมอุปกรณท่ีใชในการฝกอบรมและเก็บ

สถานท่ีเมื่อเสร็จงาน โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ี

จัดซ้ือจัดจาง 3,500.00 บาท

             3,500.00 ตกลงราคา   3310101972701 นายประยูร หนองบัว  3,500.00    3310101972701 นายประยูร หนองบัว  3,500.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095050853 - จางจางเหมาจัดทํา

เอกสารประกอบการฝกอบรมโครงการฝกอบรมการ

สงเสริมอาชีพทอเส่ือกก ประจําป พ.ศ. 2559 โดยวิธตีก

ลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 1,500.00 บาท

              1,500.00 ตกลงราคา   3310800178299 ดี.ดี.ดิจิตอล กอปป  1,500.00    3310800178299 ดี.ดี.ดิจิตอล กอปป  1,500.00  ตกลงราคา

  เลขท่ีโครงการ 59095050826 - จางเหมาประกอบ

อาหาร อาหารวางและเคร่ืองด่ืม โครงการฝกอบรมการ

สงเสริมอาชีพทอเส่ือกก ประจําป พ.ศ. 2559 โดยวิธตีก

ลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 15,000.00 บาท

            15,000.00 ตกลงราคา   3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา  15,000.00    3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา  15,000.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095050789 - จางเหมาจัดทําปาย

โครงการฝกอบรมการสงเสริมอาชีพทอเส่ือกก ประจําป 

พ.ศ. 2559 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

1,125.00 บาท

               1,125.00 ตกลงราคา   1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  1,125.00    1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  1,125.00  ตกลงราคา



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกันยายน 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59095050746 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 4,590.00 

บาท

             4,590.00 ตกลงราคา   0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  4,590.00    0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  4,590.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095050727 - ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 17,175.50 

บาท

             17,175.00 ตกลงราคา
  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 17,175.50 

  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 17,175.50  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095050698 - จางเหมาซอม

รถจักรยานยนต โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัด

จาง 3,750.00 บาท

             3,750.00 ตกลงราคา   3310100402684 นายสายทอง แสนแกว  3,750.00    3310100402684 นายสายทอง แสนแกว  3,750.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095041685 - ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 24,500.00 

บาท

            24,500.00 ตกลงราคา   0315558000284 บริษัท บุรีรัมยเซอรวิส โอเอ จํากัด  24,500.00    0315558000284 บริษัท บุรีรัมยเซอรวิส โอเอ จํากัด  24,500.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095041016 - ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 17,914.00 

บาท

             17,914.00 ตกลงราคา
  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 17,914.00 

  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 17,914.00  ตกลงราคา

  เลขท่ีโครงการ 59095040782 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน โดย

วิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 18,864.00 บาท
            18,864.00 ตกลงราคา   0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  18,864.00    0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  18,864.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095040524 - จางเหมาปะยาง

รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค หมายเลขทะเบียน บต 9613 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 810.00 บาท

                 810.00 ตกลงราคา   0313555000338 บุรีรัมยพระนครหลอดอก  810.00    0313555000338 บุรีรัมยพระนครหลอดอก  810.00  ตกลงราคา



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกันยายน 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59095040410 - จางเหมาเปล่ียน

แบตเตอร่ีรถบรรทุกหกลอ หมายเลขทะเบียน 82-6817 

บุรีรัมย โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

6,145.00 บาท

              6,145.00 ตกลงราคา   0315555000089 บจก.วัฒนกิจรวมชาง  6,145.00    0315555000089 บจก.วัฒนกิจรวมชาง  6,145.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095040363 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 10,000.00 

บาท

            10,000.00 ตกลงราคา   3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ  10,000.00    3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ  10,000.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095038486 - ซ้ือวัสดุงานบานงาน

ครัว โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

9,046.00 บาท

             9,046.00 ตกลงราคา   5319990002248 นางสุรีรัตน ธนบุญสมบัติ  9,046.00    5319990002248 นางสุรีรัตน ธนบุญสมบัติ  9,046.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095015400 - จางเหมาบริการสูบนํ้า

เขาอางเก็บนํ้า โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัด

จาง 18,000.00 บาท

            18,000.00 ตกลงราคา   3310101972701 นายประยูร หนองบัว  18,000.00    3310101972701 นายประยูร หนองบัว  18,000.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095015319 - จางเหมาบริการ

ปรับปรุงภูมทัิศน 2 ขางทาง โดยวิธตีกลงราคา จํานวน

เงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง36,000.00 บาท

           36,000.00 ตกลงราคา   3310101972701 นายประยูร หนองบัว  36,000.00    3310101972701 นายประยูร หนองบัว  36,000.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095015185 - ซ้ือวัสดุยานพาหนะ

และขนสง โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

35,900.00 บาท

           35,900.00 ตกลงราคา   1319900120545 ฐานมั่นคง  35,900.00    1319900120545 ฐานมั่นคง  35,900.00  ตกลงราคา

   เลขท่ีโครงการ 59095015165 - ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ

 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 14,980.00 

บาท

            14,980.00 ตกลงราคา   1319900120545 ฐานมั่นคง  14,980.00    1319900120545 ฐานมั่นคง  14,980.00  ตกลงราคา


