
ลําดับที่ งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคจางเหมาบริการแพทยฉุกเฉินเบ้ืองตน ประจําเดือน เมษายน
 2557 รายละเอียดดังนี้ คาจางจํานวน 8 นาย วันละ 2 ผลัด ๆ ละ 2 
นาย ผลัดกลางวัน ระหวางเวลา 06.00 18.00 น ผลัดกลางคืน 
ระหวางเวลา 18.00 06.00 น. พนักงานขขับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน 
จํานวน 2 นาย วันละ 2 ผลัด ๆ ละ 1 นาย (เฉพาะวันหยุดเสาร/
อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) ไดรับคาจา ในการปฏิบัติหนาที่แต
ละผลัด ๆ ละ 200 บาท

32,400.00 ตกลงราคา นายโกวิทย เชียงรัมย เสนอราคา 32,400 บาท นายโกวิทย เชียงรัมย เสนอราคา 32,400 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

2

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคจางเหมาเพาะกลาพรอมทั้งดูแลบํารุงรักษากลามะละกอ 
(เชนการกําจัดวัชพืช, กําจัดแมลง, รดน้ํา ฯลฯ) ตามโครงการ
เพาะพันธุพืช พันธุสัตว ประจําป 2557 (เพาะกลาต้ังแตวันที่ 3 30 
เมษายน 2557

4,000.00 ตกลงราคา นายทองสุข วรรณประเสริฐ เสนอราคา 4,000 บาท นายทองสุข วรรณประเสริฐ เสนอราคา 4,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

3
จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จํานวน 
22 ปาย ตามโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแลง) 
ประจําปงบประมาณ 2557

9,460.00 ตกลงราคา อินทดีไซน เสนอราคา 9,460 บาท อินทดีไซน เสนอราคา 9,460 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

4

ตามที่เทศบาลตําบลหนองตาด มีโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2557 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ รายการโครงการสงเสริมการจัดเวทีประชาคม 
สํานักปลัดมีความประสงคจัดทําปายประชาคม ขนาด1.2X2.4 เมตร 
จํานวน 2 ปาย ปายละ 430 บาท รวม 860 บาท

860.00 ตกลงราคา ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 860 บาท ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 860 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

5

เทศบาลตําบลหนองตาด โดยกองการศึกษามีความประสงคจะ
ดําเนินการ เชาและจางเหมาจัดสถานที่ และติดต้ังเตนท จํานวน 5 
หลังโตะเกาอี้ 500 ตัว พัดลม พรอมเก็บทําความสะอาดใหเรียบรอย
เม่ืองานแลวเสร็จตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวัน
สงกรานต และวันผูสูงอายุ ประจําป 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557

11,000.00 ตกลงราคา นางสํารวย ดาแกว เสนอราคา 11,000 บาท นางสํารวย ดาแกว เสนอราคา 11,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

6

เทศบาลตําบลหนองตาด โดยกองการศึกษามีความประสงคจะ
ดําเนินการจางเหมาทําปายตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
วันสงกรานต และวันผูสูงอายุ ประจําป 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 
2557

6,529.00 ตกลงราคา ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 6,529 บาท ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 6,529 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2557

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย
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7

เทศบาลตําบลหนองตาดโดยกองการศึกษามีความประสงค จะ
ดําเนินการจางเหมาเวที ขนาดกวาง 7.20 เมตร สูง 1.20 เมตร บัน
ใด 5 ข้ัน และเครื่องเสียงขนาด 3,000 วัตต 20 แอมป เพ่ือใช
ประกอบกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต
 และวันผูสูงอายุ ประจําป 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557

10,000.00 ตกลงราคา นาย สมพร ภูนุภา เสนอราคา 10,000 บาท นาย สมพร ภูนุภา เสนอราคา 10,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

8

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเก็บพัสดุ หองประชุมเทศบาล และ
หองสวมเทศบาล เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย มีความประสงคสอบราคาจางปรับปรุงตอเติมอาคาร
เก็บพัสดุ หองประชุมเทศบาลตําบลหนองตาด การกอสรางให
เปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

120,000.00 สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด ส สยามรัตน 115,000 บาท     
                                2. หางหุนสวนจํากัด วรเมธ
เกษตรโยธา เสนอราคา 120,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ส สยามรัตน เสนอราคา 115,000
 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

9

ตามที่เทศบาลตําบลหนองตาด ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม งาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงมีความประสงคดําเนินการ
ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศที่ติดต้ังภายในสํานักงานเทศบาลตําบล
หนองตาด พบเครื่องปรับอากาศที่ตองดําเนินการซอมบํารุงเพ่ือให
ใชงานได จํานวน 5 เครื่อง

12,800.00 ตกลงราคา นายวิทยา ปญญารุง เสนอราคา 12,800 บาท นายวิทยา ปญญารุง เสนอราคา 12,800 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

10

ตามที่เทศบาลตําบลหนองตาด ไดประกาศใชเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 
2556 รายจายในสวนสํานักปลัด หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายการ คารับรอง สํานักปลัดจึงขอ
อนุมัติเบิก คาของที่ระลึก จํานวน 1,000 บาท เพ่ือซ้ือผาไหม 
จํานวน 1 ผืน เพ่ือใหกับผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย

1,000.00 ตกลงราคา นางสาวปอง ต้ังสุงเนิน เสนอราคา 1,000 บาท นางสาวปอง ต้ังสุงเนิน เสนอราคา 1,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

11

ตามที่เทศบาลตําบลหนองตาด ไดประกาศใชเทศบัญญัติเรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 
2556 รายจายในสวนสํานักปลัด หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เทศบาลตําบลหนองตาดจะ
ดําเนินการตอนรับผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยและหัวหนาสวนราชการ
ในการสํารวจความเปนไปไดในการดําเนินการบริหารจัดการน้ําใน
เขตตําบลหนองตาด

5,000.00 ตกลงราคา นางสาวปอง ต้ังสุงเนิน เสนอราคา 5,000 บาท นางสาวปอง ต้ังสุงเนิน เสนอราคา 5,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

12
กองชาง มีความประสงคจัดซ้ือวัสดุสํานักงานกองชาง เพ่ือนํามาใช
งานเอกสารประจํากองชาง จํานวน 12 รายการ ตามรายการแนบทาย

6,396.00 ตกลงราคา รานดนัยพัชร เสนอราคา 6,396 บาท รานดนัยพัชร เสนอราคา 6,396 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

13
กองชาง เทศบาลตําบลหนองตาด มีความประสงคที่จะจัดซ้ือจัดหา
วัสดุกอสรางที่จําเปนมาใชงานประจําเทศบาลตําบลหนองตาด

11,762.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย เสนอราคา 11,762
 บาท

หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย เสนอราคา 11,762
 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด



ลําดับที่ งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

14

เทศบาลตําบลหนองตาด มีความประสงคจางเหมาเปด/ปด ระบบสง
น้ําประปา บานสถานีหนองตาด หมูที่ 7 ตําบลหนองตาด อําเภอเมือง
 จังหวัดบุรีรัมย ประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 5 เดือน ๆ ละ 
1,000 บาท

5,000.00 ตกลงราคา นายสําราญ พรมหงษ เสนอราคา 5,000 บาท นายสําราญ พรมหงษ เสนอราคา 5,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

15

ตามที่ เทศบาลตําบลหนองตาดไดตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน (3.1) คาครุภัณฑ (3.1.5) คาครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง คาจัดซ้ือรถขุด ขนาด 3.3 ตัน เครื่องยนตไมนอยกวา 29 
แรงมา เครื่องยนตดีเซลระบายความรอนดวยน้ํา ความจุถังน้ํามัน 
ขนาด 50 ลิตร ระยะขุดไกลอยางนอย 5.00 เมตร ตัวรถสามารถหมุน
 360 องศา มีชุดใบมีดดันดิน มีชุดหัวขุด (บุงกี๋) ตามใบขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2557
 อนุมัติเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2556 งบประมาณต้ังไว 1,000,000 
บาท (หนึ่งลานบาทถวน)

1,000,000.00 สอบราคา
บริษัท คูโบตาบุรีรัมย จํากัด เสนอราคา 999,000 
บาท

บริษัท คูโบตาบุรีรัมย จํากัด เสนอราคา 999,000 
บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

16

ตามที่เทศบาลตําบลหนองตาด ไดประกาศใชเทศบัญญัติประจําป
งบประมาณ 2557 เรื่องงบประมาณรายจายประจําป 2557 หมวดคา
วัสดุ รายการงานบานงานครัว เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคจึงขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 
เพ่ือใชในสํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาด

2,520.00 ตกลงราคา ผลบุญคากระดาษ เสนอราคา 2,520 บาท ผลบุญคากระดาษ เสนอราคา 2,520 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและ
มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด
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เทศบาลตําบลหนองตาด มีความประสงค กอสรางทางระบายน้ําเขา
สระน้ํา บานหนองตาด หมูที่ 1 ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย งานกอสรางทางระบายน้ํา ยาว 146 เมตร การ
กอสรางใหเปนตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

230,000.00 สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัดจริยธรรมคอนสตรัคช่ัน เสนอ
ราคา 223,000 บาท       2. หางหุนสวนจํากัด วร
เมธเกษตรโยธา เสนอราคา 204,400บาท

หางหุนสวนจํากัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
223,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด (ผู
เสนอราคาตํ่าสุด
คุณสมบัติไม
ครบถวนตามประกาศ








