
 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป

   เลขท่ีโครงการ 59055078706 - ซ้ือครุภัณฑงานบาน

งานครัว (เคร่ืองตัดหญา) โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ี

จัดซ้ือจัดจาง19,000.00 บาท

 19,000.00  ตกลงราคา    0315542000140 บริษัท ศรีไฮทงธนบูรณ จํากัด  19,000.00     0315542000140 บริษัท ศรีไฮทงธนบูรณ จํากัด  19,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055073903 - ซ้ือครุภัณฑสํานักงาน

 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

10,500.00 บาท

 10,500.00  ตกลงราคา   0313522000053 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเฟอรนิเจอร  10,500.00    0313522000053 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเฟอรนิเจอร  10,500.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055073765 - ซ้ือครุภัณฑสํานักงาน

 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 7,400.00 

บาท

 7,400.00  ตกลงราคา   0313522000053 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเฟอรนิเจอร  7,400.00    0313522000053 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเฟอรนิเจอร  7,400.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055073595 - ซ้ือครุภัณฑสํานักงาน

 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 4,000.00 

บาท

 4,000.00  ตกลงราคา   0313522000053 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเฟอรนิเจอร  4,000.00    0313522000053 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเฟอรนิเจอร  4,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

 เลขท่ีโครงการ 59055073436 - ซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 20,000.00 

บาท

 20,000.00  ตกลงราคา   0313522000053 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเฟอรนิเจอร  20,000.00    0313522000053 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเฟอรนิเจอร  20,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055069344 - ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ

 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 16,445.00 

บาท

 16,445.00  ตกลงราคา   0313532000048 หางหุนสวนจํากัด ฮ่ัวฮะการไฟฟาบุรีรัมย  16,445.00    0313532000048 หางหุนสวนจํากัด ฮ่ัวฮะการไฟฟาบุรีรัมย  16,445.00  มคีุณสมบัติครบถวน

งานที่ซื้อหรือจาง
ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนพฤษภาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนพฤษภาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59055065815 - จางเหมาจัดทําปาย

ประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 4,165.00 

บาท

 4,165.00  ตกลงราคา   3310401214259 อินท ดีไซน  4,165.00    3310401214259 อินท ดีไซน  4,165.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055063621 - จางเหมาซอม

เคร่ืองปรับอากาศสํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาด โดย

วิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 8,800.00 บาท

 8,800.00  ตกลงราคา   3300200288956 นายตวน ภาสดา  8,800.00    3300200288956 นายตวน ภาสดา  8,800.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055062733 - ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 3,510.00 

บาท

 3,510.00  ตกลงราคา
  0313533000114 หางหุนสวนจํากัด บุญเท่ียงอุปกรณ

บุรีรัมญ
 3,510.00 

  0313533000114 หางหุนสวนจํากัด บุญเท่ียงอุปกรณ

บุรีรัมญ
 3,510.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055062339 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 30,915.00 

บาท

 30,915.00  ตกลงราคา
  0313533000114 หางหุนสวนจํากัด บุญเท่ียงอุปกรณ

บุรีรัมย
 30,915.00 

  0313533000114 หางหุนสวนจํากัด บุญเท่ียงอุปกรณ

บุรีรัมย
 30,915.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055059988 - ซ้ือวัสดุงานบานงาน

ครัว โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

16,605.00 บาท

 16,605.00  ตกลงราคา   1319900183563 ต.เจริญอุปกรณ  16,605.00    1319900183563 ต.เจริญอุปกรณ  16,605.00  มคีุณสมบัติครบถวน

 เลขท่ีโครงการ 59055052499 - จางจัดทําอาหารวง

และเคร่ืองด่ืมสําหรับผูเขารวมโครงการหนูนอยฟนสวย

หวงใยสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนอง

ตาด สังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด โดยวิธตีกลงราคา 

จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 3,600.00 บาท

 3,600.00  ตกลงราคา   3480900210177 นางพณณกร แชมรัมย  3,600.00    3480900210177 นางพณณกร แชมรัมย  3,600.00  มคีุณสมบัติครบถวน



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนพฤษภาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59055052477 - จางทําเอกสาร

ประกอบการอบรมโครงการหนูนอยฟนสวยหวงใยสุขภาพ

เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด โดยวิธตีก

ลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 720.00 บาท

 720.00  ตกลงราคา   1319900244783 นางสาวโศลยา โสภาสุข  720.00    1319900244783 นางสาวโศลยา โสภาสุข  720.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055051956 - จางจางเหมา

ทําอาหารกลางวันสําหรับโครงการหนูนอยฟนสวยหวงใย

สุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสําโรง โดย

วิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 3,825.00 บาท

 3,825.00  ตกลงราคา   3310101727366 นางสาวสุจีน แกวประดิษฐ  3,825.00    3310101727366 นางสาวสุจีน แกวประดิษฐ  3,825.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055051945 - จางจัดสถานท่ีอบรม

โครงการหนูนอยฟนสวยหวงใยสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสําโรง โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงิน

ท่ีจัดซ้ือจัดจาง 800.00 บาท

 800.00  ตกลงราคา   1959900285387 ส. ศาลาการพมิพ  800.00    1959900285387 ส. ศาลาการพมิพ  800.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055045097 - จางเหมาซอมปมนํ้า

หอยโขง โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

22,500.00 บาท

 22,500.00  ตกลงราคา   3410400696950 สันตการชาง  22,500.00    3410400696950 สันตการชาง  22,500.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055044999 - จางเหมาจัดทําปาย

แผนท่ีแบงเขตการบริหารและจัดการทรัพยากรนํ้าตําบล

หนองตาด โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

720.00 บาท

 720.00  ตกลงราคา   3310401214259 อินทดีไซน  720.00    3310401214259 อินทดีไซน  720.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055037900 - จางจางประกอบ

อาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมโครงการหนูนอยฟนสวย

หวงใยสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนอง

ตาด โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

5,400.00 บาท

 5,400.00  ตกลงราคา   3480900210177 นางพณณกร แชมรัมย  5,400.00    3480900210177 นางพณณกร แชมรัมย  5,400.00  มคีุณสมบัติครบถวน



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนพฤษภาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

 เลขท่ีโครงการ 59055037515 - ซ้ือวัสดุสํานักงานน

ชุดฝกปฏบัิตตามโครงการหนูนอยฟนสวยหวงใยสุขภาพ

เด็กปฐมวัยใศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด โดยวิธตีกลง

ราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 4,536.00 บาท

 4,536.00  ตกลงราคา   0313533000114 หางหนสวนจํากัดบุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  4,536.00    0313533000114 หางหนสวนจํากัดบุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  4,536.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055037506 - จางจัดสถานท่ีอบรม

โครงการหนูนอยฟนสวยหวงใยสุขภาพเด็ปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด โดยวิธตีกลงราคา จํานวน

เงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 1,000.00 บาท

 1,000.00  ตกลงราคา   1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  1,000.00    1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  1,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055037493 - จางจัดจาทําปาย

อบรมโครงการหนูนอยฟนสวยหวงใยสุขภาพเด็กปฐมวัย

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด โดยวิธตีกลงราคา 

จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 300.00 บาท

 300.00  ตกลงราคา   1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  300.00    1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  300.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055029672 - จางผูประกอบ

อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 3 ขวบศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสําโรงประจําเดือนพฤษภาคม 2559 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 18,360.00 

บาท

 18,360.00  ตกลงราคา   3310101727366 นางสุจิน แกวประดิษฐ  18,360.00    3310101727366 นางสุจิน แกวประดิษฐ  18,360.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055029560 - จางผูประกอบ

อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาดประจําเดือนพฤษภาคม 2559

 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

25,920.00 บาท

 25,920.00  ตกลงราคา   3480900210177 นางพณณกร แชมรัมย  25,920.00    3480900210177 นางพณณกร แชมรัมย  25,920.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055027471 - จางผูประกอบอาหาร

กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 3ขวบศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดบานบัลลังก ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 โดยวิธี

ตกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 55,800.00 บาท

 55,800.00  ตกลงราคา   3601100316794 นางวันดี ภญิโญทรัพย  55,800.00    3601100316794 นางวันดี ภญิโญทรัพย  55,800.00  มคีุณสมบัติครบถวน



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนพฤษภาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59055027446 - จางจัดทําปาย

โครงการหนูนอยฟนสวยหวงใยสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดบานบัลลังก สังกัดเทศบาลตําบลหนอง

ตาด โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

300.00 บาท

 300.00  ตกลงราคา   1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  300.00    1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  300.00  มคีุณสมบัติครบถวน

 เลขท่ีโครงการ 59055026373 - จางเหมาซอม

ครุภัณฑคอมพวิเตอร โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจาง 13,920.00 บาท

 13,920.00  ตกลงราคา   3310100950835 นาง สุมาลี นิลนนท  13,920.00    3310100950835 นาง สุมาลี นิลนนท  13,920.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055026028 - จางจัดทําเอกสารชุด

อบรมโครงการหนูนอยฟนสวยหวงใยสุขภาพเด็กปฐมวัย

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานบัลัลงก สังกัดเทศบาลตําบล

หนองตาด โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

1,550.00 บาท

 1,550.00  ตกลงราคา   1319900244783 นางสาวโศลยา โสภาสุข  1,550.00    1319900244783 นางสาวโศลยา โสภาสุข  1,550.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055024791 - จางจัดสถานท่ีอบรม

โครงการหนูนอยฟนสวยหวงใยสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดบานบัลลังก สังกัดเทศบาลตําบลหนอง

ตาด โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

1,000.00 บาท

 1,000.00  ตกลงราคา   1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  1,000.00    1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  1,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055024304 - ซ้ือชุดวัสดุอุปกรรใน

การฝกอบรมโครงการฯ โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ี

จัดซ้ือจัดจาง9,765.00 บาท

 9,765.00  ตกลงราคา   0313533000114 หางหุนสวนจํากัดบุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  9,765.00    0313533000114 หางหุนสวนจํากัดบุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  9,765.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055023119 - จางทําอาหาร

กลางวันผูเขารวมโครงการหนูนอยฟนสวยหวงใยสุขภาพ

เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานบัลลังก สังกัด

เทศบาลตําบลหนองตาด โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจาง 11,625.00 บาท

 11,625.00  ตกลงราคา   3601100316794 นางวันดี ภญิโญทรัพย  11,625.00    3601100316794 นางวันดี ภญิโญทรัพย  11,625.00  มคีุณสมบัติครบถวน



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนพฤษภาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59055021751 - จางซ้ืออาหารวางและ

เคร่ืองด่ืมผูเขารวมโครงการหนูนอยฟนสวยหวงใยสุขภาพ

เดกปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบล

หนองตาด โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

7,750.00 บาท

 7,750.00  ตกลงราคา   3601100316794 นางวันดี ภญิโญทรัพย  7,750.00    3601100316794 นางวันดี ภญิโญทรัพย  7,750.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59055007749 - จางจางเหมารถรับสง

เดกนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานบัลลังก โดยวิธตีก

ลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 163,200.00 บาท

 163,200.00  ตกลงราคา   3310101981807 นายเปรม มอนยาว  163,200.00    3310101981807 นายเปรม มอนยาว  163,200.00  มคีุณสมบัติครบถวน


