
 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป

   เลขท่ีโครงการ 59085118630 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน โดย

วิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 17,500.00 บาท
            17,500.00 ตกลงราคา   5300490004073 กฤษณศักด์ิ ภักดีแกว  17,500.00    5300490004073 กฤษณศักด์ิ ภักดีแกว  17,500.00  มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 59085114109 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน โดย

วิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 16,462.00 บาท
            16,462.00 ตกลงราคา   3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ  16,462.00    3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ  16,462.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59085112980 - ซ้ือเคร่ืองกรองนํ้าและ

เคร่ืองทํานํ้าเย็น ประจําปงบประมาณ 2559 โดยวิธตีกลง

ราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 89,000.00 บาท

           89,000.00 ตกลงราคา   1310300018431 รานไทม วอเตอร คลีน  89,000.00    1310300018431 รานไทม วอเตอร คลีน  89,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59085106156 - ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 2,596.00 

บาท

             2,596.00 ตกลงราคา
  0313553001043 หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนด

เซอรวิส
 2,596.00 

  0313553001043 หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลส

แอนดเซอรวิส
 2,596.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59085102924 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 11,336.00 

บาท

             11,336.00 ตกลงราคา   0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  11,336.00    0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  11,336.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59085102895 - จางเหมาซอมเคร่ือง

ปร้ินเตอร โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

400.00 บาท

                400.00 ตกลงราคา
  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 400.00 

  0313539001261 หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส 

แอนด เซอรวิส
 400.00  มคีุณสมบัติครบถวน

งานที่ซื้อหรือจาง
ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนสิงหาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนสิงหาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59085101245 - จางเหมาประกอบ

อาหารกลางวัน อาหารวางและเคร่ืองด่ืม สําหรับเล้ียง

รับรองการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาด โดยวิธี

ตกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 2,800.00 บาท

             2,800.00 ตกลงราคา   3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา  2,800.00    3310101752689 นางปราณ ีรุงเชา  2,800.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59085080559 - ซ้ือเคร่ืองสูบนํ้า 

เคร่ืองยนตดีเซล จํานวน 2 เคร่ือง โดยวิธตีกลงราคา 

จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง140,000.00 บาท

          140,000.00 ตกลงราคา   0313519000021 หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย  140,000.00    0313519000021 หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย  140,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

เลขท่ีโครงการ 59085063918 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน โดย

วิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง 8,040.00 บาท
             8,040.00 ตกลงราคา   3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ  8,040.00    3361000090967 รานผลบุญคากระดาษ  8,040.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59085050057 - จางเหมารถบัสปรับ

อากาศสําหรับศึกษาดูงาน โครงการหนาบานนามอง 

ชุมชนนาอยู ประจําป 2559 โดยวิธตีกลงราคา จํานวน

เงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 13,000.00 บาท

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

   เลขท่ีโครงการ 59085050025 - จางเหมาประกอบ

อาหารกลางวัน อาหารวางและเคร่ืองด่ืม สําหรับผูเขารวม

โครงการหนาบานนามอง ชุมชนนาอยู ประจําป 2559 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 15,000.00 

บาท

            15,000.00 ตกลงราคา   3310101742918 นางพวงทอง แตมทอง  15,000.00    3310101742918 นางพวงทอง แตมทอง  15,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59085049983 - จางเหมาจัดทําปาย

โครงการหนาบานนามอง ชุมชนนาอยู ประจําป 2559 

โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 360.00 บาท

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



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนสิงหาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59085049955 - จางเหมาจัดตกแตง

สถานท่ี โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

1,000.00 บาท

              1,000.00 ตกลงราคา   3310101742985 นางสัมฤทธิ์ สารมาคม  1,000.00    3310101742985 นางสัมฤทธิ์ สารมาคม  1,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59085049927 - ซ้ือวัสดุและอุปกรณ

สําหรับดําเนินโครงการหนาบานนามอง ชุมชนนาอยู 

ประจําปงบประมาณ 2559 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงิน

ท่ีจัดซ้ือจัดจาง 3,540.00 บาท

             3,540.00 ตกลงราคา   0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  3,540.00    0313533000114 บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  3,540.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59085047106 - จางเหมาจัดทําปาย

พระบรมฉายาลักษณ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือ

จัดจาง 400.00 บาท

                400.00 ตกลงราคา   3310401214259 อินท ดีไซน  400.00    3310401214259 อินท ดีไซน  400.00  มคีุณสมบัติครบถวน

 เลขท่ีโครงการ 59085045743 - จางเหมาประกอบ

อาหารกลางวัน อาหารวางและเคร่ืองด่ืม โดยวิธตีกลง

ราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง3,375.00 บาท

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

   เลขท่ีโครงการ 59085045713 - จางเหมาจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัด

จาง 2,437.00 บาท

              2,437.00 ตกลงราคา   1959900285387 นางสาวชนิตรนันท สวัสดี  2,437.00    1959900285387 นางสาวชนิตรนันท สวัสดี  2,437.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59085031031 - ซ้ือเหรียญรางวัลและ

ถวยรางวัล ในโครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(ในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด) โดยวิธตีกลงราคา 

จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 8,200.00 บาท

             8,200.00 ตกลงราคา   0313533000114 หจก. บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  8,200.00    0313533000114 หจก. บุญเท่ียงอุปกรณบุรีรัมย  8,200.00  มคีุณสมบัติครบถวน



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนสิงหาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59085030597 - จางจัดทําปาย

โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดเทศบาล

ตําบลหนองตาด) โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือ

จัดจาง 1,800.00 บาท

              1,800.00 ตกลงราคา   1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  1,800.00    1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  1,800.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59085029929 - จางเหมารถโฆษณา

พรอมเคร่ืองเสียง โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือ

จัดจาง 2,000.00 บาท

             2,000.00 ตกลงราคา   3310500483291 นายประดิษ เพงพศิ  2,000.00    3310500483291 นายประดิษ เพงพศิ  2,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59085029874 - จางเหมาจัดทําปาย

ประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติ โดยวิธตีกลงราคา

 จํานวนเงนิท่ีจัดซ้ือจัดจาง4,160.00 บาท

              4,160.00 ตกลงราคา   1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  4,160.00    1959900285387 ส.ศาลาการพมิพ  4,160.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59085020501 - จางโครงการ

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบริเวณทางเขาสระหนองโสน 

บานหนองตาด หมูท่ี 1 โดยวิธตีกลงราคา จํานวนเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจาง 174,000.00 บาท

          174,000.00 ตกลงราคา
  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.การ

กอสราง
 173,000.00 

  0313536000328 หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย วี.เอส.

การกอสราง
 173,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

   เลขท่ีโครงการ 59075047158 - จางโครงการ

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมูท่ี 5 โดยวิธตีกลงราคา 

จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง110,000.00 บาท

           110,000.00 ตกลงราคา   0313556000188 หางหุนสวนจํากัด สดใสสิริพาณชิย  109,000.00    0313556000188 หางหุนสวนจํากัด สดใสสิริพาณชิย  109,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน

 เลขท่ีโครงการ 59075046814 - จางโครงการกอสราง

ถนนมูลดินลงหินคลุก หมูท่ี 22 โดยวิธตีกลงราคา จํานวน

เงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง28,000.00 บาท

            28,000.00 ตกลงราคา   0313556000188 หางหุนสวนจํากัด สดใสสิริพาณชิย  28,000.00    0313556000188 หางหุนสวนจํากัด สดใสสิริพาณชิย  28,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน



 วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก ราคาที่ยอมรับ โดยสรุป
งานที่ซื้อหรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกการเสนอราคา

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนสิงหาคม 2559

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

วิธีซื้อ / จาง

   เลขท่ีโครงการ 59075044866 - จางโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 โดยวิธตีกลง

ราคา จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง130,000.00 บาท

          130,000.00 ตกลงราคา   0313556001745 หางหุนสวนจํากัด ส สยามรัตน  129,000.00    0313556001745 หางหุนสวนจํากัด ส สยามรัตน  129,000.00  มคีุณสมบัติครบถวน


