
 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา
 ราคาที่

เสนอ
ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป

  เลขท่ีโครงการ 59035109259 - จางเหมาประกอบ

อาหารวางและเคร่ืองด่ืม สําหรับเล้ียงรับรองการประชุม

สภาเทศบาลตําบลหนองตาด โดยวิธตีกลงราคา จํานวน

เงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 675.00 บาท

 675.00  ตกลงราคา   3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา  675.00    3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา  675.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59035101424 - จางเหมาประกอบ

อาหารวางและเคร่ืองด่ืม และอาหารกลางวัน สําหรับ

เล้ียงรับรองการประชุมสภา เทศบาลตําบลหนองตาด โดย

วิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 3,375.00 บาท

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

   เลขท่ีโครงการ 59035101389 - จางเหมาซอม

เคร่ืองปรับอากาศ กองคลัง เทศบาลตําบลหนองตาด โดย

วิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 850.00 บาท

 850.00  ตกลงราคา   3670700260179 นายชัยยุทธ ดีสะทาน  850.00    3670700260179 นายชัยยุทธ ดีสะทาน  850.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59035101371 - จางเหมาซอม

เคร่ืองปรับอากาศสํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาด โดย

วิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 31,000.00 บาท

 31,000.00  ตกลงราคา   3300200288956 นายตวน ภาสดา  31,000.00    3300200288956 นายตวน ภาสดา  31,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59035064134 - ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ

 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

10,000.00 บาท

 10,000.00  ตกลงราคา   0313532000048 หางหุนสวนจํากัด ฮ่ัวฮะการไฟฟาบุรีรัมย  10,000.00    0313532000048 หางหุนสวนจํากัด ฮ่ัวฮะการไฟฟาบุรีรัมย  10,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59035055356 - ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 1,008.00 

บาท

 1,008.00  ตกลงราคา   0313532000048 หางหุนสวนจํากัด ฮ่ัวฮะการไฟฟาบุรีรัมย  1,008.00    0313532000048 หางหุนสวนจํากัด ฮ่ัวฮะการไฟฟาบุรีรัมย  1,008.00  มคีุณสมบัติครบถวน

งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนมีนาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา
 ราคาที่

เสนอ
ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป

งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนมีนาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59035049513 - จางเหมาประกอบ

อาหารวางและอาหารกลางวัน สําหรับเล้ียงรับรองการ

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี 3 ประจําป 2559

 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 2,700.00 

บาท

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

 เลขท่ีโครงการ 59035036601 - จางเหมาตรวจเช็ค

สภาพรถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน กค2482 โดย

วิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 6,791.29 บาท

 6,791.29  ตกลงราคา   0315549000013 ไฮเทคนอรทอีสตคอรเปอเรช่ัน  6,791.29    0315549000013 ไฮเทคนอรทอีสตคอรเปอเรช่ัน  6,791.29  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59035034234 - จางเปล่ียนถาย

นํ้ามันเคร่ืองรถแม็คโคร หมายเลขทะเบียน ฒฆ 1807 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 2,393.00 

บาท

 2,393.00  ตกลงราคา   0315549000382 บริษัท คูโบตาบุรีรัมย จํากัด  2,393.00    0315549000382 บริษัท คูโบตาบุรีรัมย จํากัด  2,393.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59035028805 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 7,238.00 

บาท

 7,238.00  ตกลงราคา   3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน  7,238.00    3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน  7,238.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59035028464 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 1,590.00 

บาท

 1,590.00  ตกลงราคา   3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน  1,590.00    3319900112026 นายดนัยพัชร ทองธนาวัฒน  1,590.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59035028243 - ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 1,430.00 

บาท

 1,430.00  ตกลงราคา   5300490004073 กฤษณศักด์ิ ภักดีแกว  1,430.00    5300490004073 กฤษณศักด์ิ ภักดีแกว  1,430.00  มคีุณสมบัติครบถวน



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา
 ราคาที่

เสนอ
ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป

งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนมีนาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59035028062 - จางเหมาประกอบ

อาหารวาง สําหรับผูเขารวมประชุมช้ีแจงการดําเนินการ

ประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2558 โดยวิธตีกลง

ราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 3,250.00 บาท

 3,250.00  ตกลงราคา   3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา  3,250.00    3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา  3,250.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59035021389 - จางจัดทําปายเพื่อ

ออกปฏบัิติงานสํารวจแหลงนํ้า โดยวิธตีกลงราคา จํานวน

เงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง1,400.00 บาท

 1,400.00  ตกลงราคา   3310401214259 อินท ดีไซน  1,400.00    3310401214259 อินท ดีไซน  1,400.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59035007193 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 10,321.00 

บาท

 10,321.00  ตกลงราคา   3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ  10,321.00    3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ  10,321.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59025095851 - ซ้ืออาหารวางและ

เคร่ืองด่ืมตามโครงการสงเสริมการจัดทําประชาคม 

ประจําป พ.ศ. 2559 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจาง 22,050.00 บาท

 22,050.00  ตกลงราคา   3311100727789 นายศิริศักด์ิ ฉัตรรัมย  22,050.00    3311100727789 นายศิริศักด์ิ ฉัตรรัมย  22,050.00  มคีุณสมบัติครบถวน


