
ลําดับที่ งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคจางเหมาบริการแพทยฉุกเฉินเบ้ืองตน ประจําเดือน มิถุนายน
 2557 ผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน จํานวน 8 นาย วันละ 2 ผลัด ๆ ละ
 2 นาย ผลัดกลางวัน ระหวางเวลา 06.00 18.00 น. ผลัดกลางคืน 
ระหวางเวลา 18.00 06.00 น. พนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน 
จํานวน 2 นาย วันละ 2 ผลัด ๆ ละ 1 นาย (เฉพาะวันหยุดเสาร 
อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ) ไดรับคาจางในการปฏิบัติหนาที่แต
ละผลัด ๆ ละ 200 บาท

31,800.00 ตกลงราคา นายโกวิทย เชียงรัมย เสนอราคา 31,800 บาท นายโกวิทย เชียงรัมย เสนอราคา 31,800 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

2

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงค จางเหมาซอมแซมระบบประปา บานสถานีหนองตาด หมูที่ 7
 ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัย จังหวัดบุรีรัย จํานวน 1 โครงการ
 การกอสรางใหเปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนอง
ตาดกําหนด

46,000.00 ตกลงราคา นายพลากร รุงเรือง เสนอราคา 46,000 บาท นายพลากร รุงเรือง เสนอราคา 46,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

1. หางหุนสวนจํากัด ชลบุรีรัมยพัฒนา เสนอราคา 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

3 ขุดลอกลําหวยอิสาณเขียว บานโคกวัด หมูที่ 20 372,000.00 สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ชลบุรีรัมยพัฒนา เสนอราคา 
289,000 บาท                                              
      2. หางหุนสวนจํากัด ป.พงษการโยธา  เสนอ
ราคา 172,000 บาท                                       
           3. หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเหลืออุดมชัย 
เสนอราคา 279,000 บาท                                
            4. หางหุนสวนจํากัด เขียงสนั่น เสนอ
ราคา 350,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ป.พงษการโยธา เสนอราคา 
172,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

4 ขุดลอกสระน้ําหนองน้ําปาชาสาธารณประโยชน บานนากลาง หมูที่ 4 600,000.00 สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ชลบุรีรัมยพัฒนา เสนอราคา 
450,000 บาท                                              
      2. หางหุนสวนจํากัด ป.พงษการโยธา  เสนอ
ราคา 365,000 บาท                                       
           3. หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเหลืออุดมชัย 
เสนอราคา 450,000 บาท                                
            4. หางหุนสวนจํากัด เขียงสนั่น เสนอ
ราคา 570,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ป.พงษการโยธา เสนอราคา 
365,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

5 ขุดลอกสระน้ําหนองโสน บานหนองตาด หมูที่ 1 500,000.00 สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ชลบุรีรัมยพัฒนา เสนอราคา 
375,000 บาท                                              
      2. หางหุนสวนจํากัด ป.พงษการโยธา  เสนอ
ราคา 290,000 บาท                                       
           3. หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเหลืออุดมชัย 
เสนอราคา 380,000 บาท                                
            4. หางหุนสวนจํากัด เขียงสนั่น เสนอ
ราคา 450,000 บาท                                       
           5. หางหุนสวนจัด เกียรติรุงโรจนกอสราง 
เสนอราคา  372,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ป.พงษการโยธา เสนอราคา 
290,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด



6

เทศบาลตําบลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มี
ความประสงคจางเหมาซอมแซมถนนลงหินคลุก บานโคกดาน หมูที่ 
18 บานปกฝาย หมูที่ 13 บานหนองหจอก หมูที่ 19 ตําบลหนองตาด
 อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 1 โครงการ การกอสราง
ใหเปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

89,200.00 ตกลงราคา นายพลากร รุงเรือง เสนอราคา 89,200 บาท นายพลากร รุงเรือง เสนอราคา 89,200 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

7

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคจางเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกบานโนนสวรรค หมูที่ 9 
ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 1 
โครงการ การกอสรางใหเปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

32,500.00 ตกลงราคา นายสมคิด บุญปลูก เสนอราคา 32,500 บาท นายสมคิด บุญปลูก เสนอราคา 32,500 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

8

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคปรับปรุงถนนลงหินคลุกบานหนองมะเกลือ หมูที่ 17 จํานวน 
1 โครงการ การกอสรางใหเปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาล
ตําบลหนองตาดกําหนด

16,700.00 ตกลงราคา นายสมคิด บุญปลูก เสนอราคา 16,700 บาท นายสมคิด บุญปลูก เสนอราคา 16,700 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

9
เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงค จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใชงานประจํากองคลัง 19 รายการ 
ดังรายละเอียดแนบทายรายงานขอซ้ือขอจางนี้

9,920.00 ตกลงราคา รานแพรพงษ พานิช เสนอราคา 9,920 บาท รานแพรพงษ พานิช เสนอราคา 9,920 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

10
จัดจางซอมแซมอุปกรณระบบประปา เพ่ือนํามาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมระบบประปา บานสถานีหนองตาด หมูที่ 7

5,140.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย เสนอราคา 5,140
 บาท

หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย เสนอราคา 5,140
 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบลซอมแซมระบบประปา บานสถานีหนองตาด หมูที่ 7  บาท  บาท ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

11
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณระบบประปา เพ่ือนํามาซอมแซมระบบประปาให
สามารถใชงานไดตามปกติ จํานวน 8 รายการ

15,000.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย เสนอราคา 
15,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย เสนอราคา 
15,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

12

สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองตาดไดประกาศใชเทศบัญญัติ
ประจําปงบประมาณ 2557 เรื่องงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขออนุมัติดําเนินการตรวจเช็ต
สภาพรถยนต หมายเลขทะเบียน กค 2482

2,908.26 ตกลงราคา
บริษัท ไฮเทค นอรทอีสต คอรเปอเรชั่น จํากัด 
เสนอราคา 2,908.26 บาท

บริษัท ไฮเทค นอรทอีสต คอรเปอเรชั่น จํากัด 
เสนอราคา 2,908.26 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

13
กอสรางวางระบบประปาหมูบาน บานโคกเพชร หมูที่ 10 บานนากลาง
 หมูที่ 4

231,000.00 สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเหลืออุดมชัย เสนอ
ราคา 196,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด เกียรติรุงโรจนกอสราง เสนอ
ราคา 180,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

2. หางหุนสวนจํากัด เกียรติรุงโรจนกอสราง เสนอ
ราคา 180,000 บาท
3. หางหุสวนจํากัด จริยธรรมคอนสตรัคชั่น เสนอ
ราคา 209,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด ป.ปริชาติกอสราง  เสนอราคา
 215,000 บาท
5. หจก,บุรีรัมย เจเอส กอสราง เสนอราคา 
204,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด เจริญสุขอนันตกอสราง เสนอ
ราคา 205,590 บาท
7. หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธาบุรีรัมย 
เสนอราคา 198,660 บาท



8. หางหุนสวนจํากัด ส สยามรัตน เสนอราคา 
199,000 บาท

9. รานกาวหนา ซัพพลาย เสนอราคา 188,000 บาท

14 ขยายระบบประปาหมูบานบัลลังก หมูที่ 6 213,000.00 สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเหลืออุดมชัย เสนอ
ราคา 200,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด เกียรติรุงโรจนกอสราง เสนอ
ราคา 172,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

2. หางหุนสวนจํากัด เกียรติรุงโรจนกอสราง เสนอ
ราคา 172,000 บาท
3. หางหุสวนจํากัด จริยธรรมคอนสตรัคชั่น เสนอ
ราคา 199,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด ป.ปริชาติกอสราง  เสนอราคา
 215,000 บาท
5. หจก,บุรีรัมย เจเอส กอสราง เสนอราคา 
205,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด เจริญสุขอนันตกอสราง เสนอ
ราคา 189,570 บาท
7. หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธาบุรีรัมย 
เสนอราคา 183,180 บาท
8. หางหุนสวนจํากัด ส สยามรัตน เสนอราคา 
184,000 บาท184,000 บาท

9. รานกาวหนา ซัพพลาย เสนอราคา 187,000 บาท

15

เทศบาลตําบลหนองตาดจะดําเนินการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กนักเรียนอนุบาลถึงเด็กประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 7 โรง 
และเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย ประจําปการศึกษา 2557
 ภาคเรียนที่ 1/2557 ปงบประมาณ 2557 ระหวางวันที่ 9 มิถุนายน
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รวมทั้งหมด 16 วัน (ไมรวมวันเสารอาทิตย 
แตรวมวันหยุดนักขัตฤกษ และวันปดภาคเรียน)

110,175.52 วิธีพิเศษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย เสนอราคา 
110,175.52 บาท

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย เสนอราคา 
110,175.52 บาท

จัดซ้ือดวยวิธีพิเศษ
ตามมติ ครม.

16
สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองตาด ขออนุมัติดําเนินการจัดรับรอง
การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําป ๒๕๕๗ รายการ คาเล้ียงรับรอง ต้ังไว ๔๐,๐๐๐ บาท

2,800.00 ตกลงราคา นางสาวทองดี เนื้อทอง เสนอราคา 2,800 บาท นางสาวทองดี เนื้อทอง เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

17

สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองตาด ขออนุมัติตรวจเช็คสภาพ
รถยนตบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน บต.9613 เพ่ือความสะดวกและ
ใหบริการกับประชาชนในการนําน้ําไปใหบริการกับประชาชนในตําบล
หนองตาด

30,574.18 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด คิงยนต (สาขาบุรีรัมย) เสนอ
ราคา 30,574.18 บาท

หางหุนสวนจํากัด คิงยนต (สาขาบุรีรัมย) เสนอ
ราคา 30,574.18 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

18

เทศบาลตําบลหนองตาดม อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ความ
ประสงคจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือใชงานประจํากองคลังเทศบาล
ตําบลหนองตาด ดังนี้ Flash Drive 32 Gb จํานวน 2 อัน แผน DVD 
จํานวน 1 กลอง หมึก Hp 36 A จํานวน 5 ตลับ รวม 3 รายการ

10,200.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส 
เสนอราคา 10,200 บาท

หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส 
เสนอราคา 10,200 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

19
ดวยสํานักเทศบาลตําบลหนองตาดโดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมจะดําเนินการจัดซ้ือจัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือประกอบใน
การจัดทําเอกสารในดานตางๆของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

6,078.00 ตกลงราคา ผลบุญคากระดาษ เสนอราคา 6,078 บาท ผลบุญคากระดาษ เสนอราคา 6,078 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด



20

เทศบาลตําบลหนองตาดโดยกองการศึกษาจะดําเนินการจัดซ้ือ
อาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวนทั้งสิ้น
 3 ศูนย และเด็กนักเรียนอนุบาลถึงประถมศึกษา ปที่ 6 จํานวน 7 โรง
 ประจําภาคเรียนที่ 1/2557 ปงบประมาณ 2557 ระหวางวันที่ 1 
กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 ตุลาคม 2557 รวมทั้งหมด 88 วัน (ไมรวม
วันหยุดเสารอาทิตย แตรวมวันหยุดนักขัตฤกษและวันปดภาคเรียน)

630,093.28 วิธีพิเศษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย เสนอราคา 
630,093.28 บาท

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย เสนอราคา 
630,093.28 บาท

จัดซ้ือดวยวิธีพิเศษ
ตามมติ ครม.

21
สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองตาด ไดต้ังงบประมาณเทศบัญญัติ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ งานบริหารงานทั่วไป รายจายประเภท 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน๑๐๐,๐๐๐ บาท

5,077.15 ตกลงราคา
บริษัท ฮีโนนครราชสีมา จํากัด เสนอราคา 
5,077.15 บาท

บริษัท ฮีโนนครราชสีมา จํากัด เสนอราคา 
5,077.15 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

22

สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองตาด ไดต้ังงบประมาณซ่ึงต้ังไวใน
เทศบัญญัติประจําป 2557 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ
วัตถุประสงค

6,000.00 ตกลงราคา ผลบุญคากระดาษ เสนอราคา 6,000 บาท ผลบุญคากระดาษ เสนอราคา 6,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

23

สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองตาด ไดมีงบประมาณซ่ึงต้ังไวในเทศ
บัญญัติประจําป งบประมาณ ๒๕๕๗ เรื่องงบประมาณในการจัดซ้ือ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปดวยความเรียบรอยและวัตถุประสงคจึงขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ
งานบานงานครัว

1,528.00 ตกลงราคา ผลบุญคากระดาษ เสนอราคา 1,528 บาท ผลบุญคากระดาษ เสนอราคา 1,528 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ซองน้ําตาล เอ 4 ไม

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน

24
ประสงคจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ซองน้ําตาล เอ 4 ไม
 ขยายขาง จํานวน 100 ซอง ซองน้ําตาล เอ 4 ขยายขาง จํานวน 
100 ซอง ซองขาวพับ 49/125 จํานวน 1 กลอง กาวสต๊ิก 10 g 
จํานวน 2 หลอด กระดาษโนต 2x3 จํานวน 15 ชุด

1,770.00 ตกลงราคา รานดนัยพัชร เสนอราคา 1,770 บาท รานดนัยพัชร เสนอราคา 1,770 บาท
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

25

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคจัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใชงานประจํากองคลังเทศบาล
ตําบลหนองตาด ดังรายการนี้ กระดาษถายเอกสาร เอ 4 กระดาการด
สี เอ 4 120 g จํานวน 2 รายการ

4,150.00 ตกลงราคา รานแพรพงษ พานิช เสนอราคา 4,150 บาท รานแพรพงษ พานิช เสนอราคา 4,150 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

26

สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองตาด ไดต้ังเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจําป 2557 เพ่ือจายในแผนการรักษาความสงบภายใน คาใชสอย 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ งบประมาณ 50,000 บาท

8,400.00 ตกลงราคา รานภูมิฐานเครื่องหมาย เสนอราคา 8,400 บาท รานภูมิฐานเครื่องหมาย เสนอราคา 8,400 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

27

เทศบาลตําบลหนองตาด โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จะ
ดําเนินการจัดซ้ือบอเล้ียงไสเดือน พรอมอุปกรณใชในโครงการณรงค
และประชาสัมพันธการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

2,800.00 ตกลงราคา แสงไสวกอสราง เสนอราคา 2,800 บาท แสงไสวกอสราง เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

28

สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองตาด ไดมีการต้ังไวในเทศบัญญัติ
ประจําป 2557 เรื่องงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานจํานวน 
200,000 บาท เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและ
บรรลุวัตถุประสงค

6,294.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด บุญเที่ยงอุปกรณบุรีรัมย เสนอ
ราคา 6,294 บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญเที่ยงอุปกรณบุรีรัมย เสนอ
ราคา 6,294 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

29

สํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาด ไดประกาศใชเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๗ ตุลาคม 
๒๕๕๖ รายจายในสวนสํานักปลัด หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุ
สํานักงาน ต้ังไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท

8,350.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเฟอรนิเจอร เสนอราคา 
8,350 บาท

หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเฟอรนิเจอร เสนอราคา 
8,350 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด



30
เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคจางเหมาซอมแซมคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 
คอมพิวเตอร ACER หมายเลข 416510011

300.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส 
เสนอราคา 300 บาท

หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส 
เสนอราคา 300 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

31

สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองตาด ไดต้ังงบประมาณซ่ึงต้ังไวใน
เทศบัญญัติประจําป 2557 เรื่องงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอรจํานวน 60,000 บาท เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความเรียบรอย

9,792.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส 
เสนอราคา 9,792 บาท

หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส 
เสนอราคา 9,792 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

32

สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองตาด ไดต้ังเทศบัญญัติประจําป
งบประมาณ 2557 เรื่องงบประมาณรายจายประจําป 2557 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หมวดคาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000
 บาท

395.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส 395
 บาท

หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส 395
 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

33

เทศบาลตําบลหนองตาด โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จะ
ดําเนินการจางทําปายและทําชุดประชาสัมพันธ เพ่ือใชในโครงการ
รณรงคและประชาสัมพันธการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

5,600.00 ตกลงราคา ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 5,600 บาท ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 5,600 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด




