
ลําดับที่ งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคจางเหมาบริการแพทยฉุกเฉินเบ้ืองตน ประจําเดือน 
พฤษภาคม 2557 รายละเอียดดังนี้ คาจางเหมาจํานวน 8 นาย วันละ 
2 ผลัด ๆ ละ 2 นาย ผลัดกลางวัน ระหวางเวลา 06.00 18.00 น. 
ผลัดกลางคืน ระหวางเวลา 18.00 06.00 น. พนักงานขับรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 2 นาย วันละ 2 ผลัด ๆ ละ 1 นาย (เฉพาะ
วันหยุดเสาร/อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) ไดรับคาจางในการ
ปฏิบัติหนาที่แตละผลัด ๆ ละ 200 บาท

33,400.00 ตกลงราคา นายโกวิทย เชียงรัมย เสนอราคา 33,400 บาท นายโกวิทย เชียงรัมย เสนอราคา 33,400 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

2

ตามที่สภาเทศบาลตําบลหนองตาด ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2557 ของสํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 
หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ
สํานักงาน ต้ังจายจากเงินรายได จะดําเนินการจัดซ้ือน้ําด่ืมเพ่ือ
บริการประชาชนในการติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล

600.00 ตกลงราคา ธนธรรศน น้ําด่ืม เสนอราคา 600 บาท ธนธรรศน น้ําด่ืม เสนอราคา 600 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

บริการประชาชนในการติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
หนองตาด จํานวน 600 บาท

3 กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสําโรงเหนือ หมูที่ 21 189,000.00 สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเหลืองอุดมชัยเสนอ
ราคา 159,000 บาท                                      
     2. หางหุนสวนจํากัด ป.ปาริชาติ เสนอราคา 
182,000 บาท                                              
     3. หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธา เสนอ
ราคา 168,210 บาท

หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเหลืองอุดมชัยเสนอราคา
 159,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

4
กองคลัง เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย มีความ
ประสงคจัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใชงานปรํากองคลัง จํานวน 1 
รายการ กระดาษถายเอกสาร จํานวน 15 รีม

1,800.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส 
เสนอราคา 1,800 บาท

หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส 
เสนอราคา 1,800 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

5
กองคลังเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
มีความประสงคจางเหมาซอมคอมพิวเตอร ACER หมายเลฃ 
46500010 จํานวน 1 เครื่องเพราะไมสามรารถใชงานไดตามปกติ

790.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส 
เสนอราคา 790 บาท

หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส 
เสนอราคา 790 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

6 กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็กลําหวยบัลลังก หมูที่ 6 99,000.00 สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเหลืองอุดมชัยเสนอ
ราคา 99,000 บาท                                        
    2. หางหุนสวนจํากัด ป.ปาริชาติ เสนอราคา 
95,000 บาท                                               
     3. หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธา เสนอ
ราคา 88,000 บาท                                        
     4. นายสมคิด  บุญปลูก เสนอราคา 86,000 
บาท

หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธาบุรีรัมย เสนอ
ราคา 88,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด (ผู
เสนอราคาตํ่าสุด
คุณสมบัติไมครบถวน
ตามประกาศ



ลําดับที่ งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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7 กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็กลําหวยอีสานเขียว หมูที่ 5 313,000.00 สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเหลืองอุดมชัยเสนอ
ราคา 269,900 บาท                                      
     2. หางหุนสวนจํากัด ป.ปาริชาติ เสนอราคา 
305,000 บาท                                              
     3. หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธา เสนอ
ราคา 269,180 บาท

 หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธา เสนอราคา 
269,180 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

8

ตามที่เทศบาลตําบลหนองตาด ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2556 ของสํานักปลัด แผนงานทั่วไป หมวดคาวัสดุ 
ประเภท วัสดุสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด 
รายละเอียดมีดังนี้ 1.เครื่องคิดเลขขนาดกลาง จํานวน 2 เครื่อง 2.
เครื่องคิดเลขขนาดเล็กจํานวน 1 เครื่อง 3.ปากกาลูกล่ืน จํานวน 4 
โหล 4.เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 เครื่อง 5.ตะแกรงลวดจํานวน 5 อัน

7,471.00 ตกลงราคา รานดนัยพัชร เสนอราคา 7,471 บาท รานดนัยพัชร เสนอราคา 7,471 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

9

ตามโครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก บานโคกวัด หมูที่
 20 ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย
 /วางทอระบายน้ํา จํานวน 50 ทอน และวางบอพัก จํานวน 6 บอ 
การกอสรางใหเปนตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาด
กําหนด

85,000.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธาบุรีรัมย เสนอ
ราคา 85,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธาบุรีรัมย เสนอ
ราคา 85,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนอง
ตาด มีความประสงคขออนุมัติดําเนินการตรวจเช็คสภาพรถยนต

เสนอราคาตํ่าสุดและมี

10
ตาด มีความประสงคขออนุมัติดําเนินการตรวจเช็คสภาพรถยนต
บรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน บต 9613 ณ ห.จ.ก.คิงสยนตกลการ 
เพ่ือใหสภาพพรอมใชงาน ในการปฏิบัติภารกิจแจกจายน้ําอุปโภค 
บริโภค

6,316.21 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด คิงยนต (สาขาบุรีรัมย) เสอน
ราคา 6,316.21 บาท

หางหุนสวนจํากัด คิงยนต (สาขาบุรีรัมย) เสอน
ราคา 6,316.21 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

11

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนอง
ตาด มีความประสงคขออนุมัติดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัย(วาตภัย) ตามคําสั่งที่ 190/2557 ลงวันที่ 24 มีนาคม 
2557 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและสํารวจความ
เสียหายเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย(วาตภัย) จํานวน 2 ราย

6,750.00 สอบราคา
หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย เสนอราคา 6,750
 บาท

หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย เสนอราคา 6,750
 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

12

เทศบาลตําบลหนองตาดจะดําเนินการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กนักเรียนอนุบาลถึงเด็กประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 7 โรง 
และเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย ภาคเรียนที่ 1/2557 
ปงบประมาณ 2557 ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคมวันที่ 6 มิถุนายน 
2557 รวมทั้งหมด 16 วัน (ไมรวมวันเสารอาทิตย แตรวมวันหยุด
นักขัตฤกษ และวันปดภาคเรียน)

110,175.52 วิธีพิเศษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย เสนอราคา 
110,175.52 บาท

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย เสนอราคา 
110,175.52 บาท

จัดซ้ือดวยวิธีพิเศษ
ตามมติ ครม.

13

เทศบาลตําบลหนองตาด ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย มีความประสงคจางเหมารปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
บานสวางงิ้วงาม หมูที่ 8 บานโบย เขตตําบลพระครู ตําบลหนองตาด
 อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 2,400 
เมตร ถนนลงหินคลุกกวาง 4 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.10 เมตร 
การกอสรางใหเปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาด
กําหนด

91,100.00 ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ แสงดี เสนอราคา 91,100 บาท นายณัฐวุฒิ แสงดี เสนอราคา 91,100 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด



ลําดับที่ งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

14

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จาง
เหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บานโคกเพชร หมูที่ 10 บานสวางงิ้ว
งาม หมูที่ 8 ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ถนน
กวาง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร ถนนลงหินคลุกกวาง 4 เมตร ยาว 
185 หนา 0.10 เมตร การกอสรางใหเปนไปตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลหนองตาดกําหนด

42,500.00 ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ แสงดี เสนอราคา 42,500 บาท นายณัฐวุฒิ แสงดี เสนอราคา 42,500 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

15 กอสรางโรงสูบน้ําหนองโสน บานหนองตาด หมูที่ 1 182,000.00 สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเหลืองอุดมชัยเสนอ
ราคา 149,900 บาท                                      
      2. หางหุนสวนจํากัด จริยธรรมคอนสตรัคชั่น 
เสนอราคา 172,000 บาท                               
      3. หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธา เสนอ
ราคา 163,800 บาท                                      
       4. รานกาวหนาซัพพลาย เสนอราคา 
130,000 บาท

รานกาวหนาซัพพลาย เสนอราคา 130,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

16 กอสรางหอถังสูงโครงสรางเหล็ก บานโคกเพชร หมูที่ 10 120,000.00 สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเหลืองอุดมชัยเสนอ
ราคา 104,900 บาท                                      
      2. หางหุนสวนจํากัด จริยธรรมคอนสตรัคชั่น 
เสนอราคา 110,000 บาท                               
      3. หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธา เสนอ

รานกาวหนา ซัพพลาย เสนอราคา 99,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

      3. หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธา เสนอ
ราคา 105,000 บาท                                      
       4. รานกาวหนาซัพพลาย เสนอราคา 99,000
 บาท

หนองตาดกําหนด

17

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคจางเหมาโครงการจัดทําแผนภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
ประกอบดวย คาดําเนินการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลแผนที่เขาสู
ระบบโปรแกรม (QGIS) เปนเงิน 40,000 บาท คาดําเนินการสํารวจ
ตรวจสอบหลักแนวเขตเทศบาล (เบ้ืองตน) สถานที่สําคัญ (นาม
ศัพย)ฯ เปนเงิน 34,500 บาท (สามหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน) คา
จัดทําแผนที่วางทาบทับ แผนที่แบงโวน (ประมาร 18 โซน) แผนที่
นามศัพย เอกสาร (Print ขนาดกระดาษ A 0 ) เปนเงิน 24,500 บาท
 (สองหม่ืนสี่พันหารอยบาทถวน)

99,000.00 ตกลงราคา อุสาสังข เสนอราคา 99,000 บาท อุสาสังข เสนอราคา 99,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

18

กองคลังเทศบาลตําบลหนองตาด ตําบลหนองตาด มีความประสงค 
จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใชงานประจํากองคลัง ดังนี้ กระดาษ เอ 4 สี
ชมพู จํานวน 11 รีม กระดาษ เอ 4 สีฟา จํานวน 10 รีม น้ํายาลบ
คําผิด 1 อัน

2,390.00 ตกลงราคา รานดนัยพัชร เสนอราคา 2,390 บาท รานดนัยพัชร เสนอราคา 2,390 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

19

สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองตาด ขออนุมัติดําเนินการซอมเครื่อง
คอมพิวเตอร และคาซอมเครื่องปริ้นเตอร เพ่ือใชในสํานักงานเพ่ือ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของสํานักงานและผูมาติดตอราชการจึง
ขออนุมัติซอมเครื่องคอมพิวเตอรและคาซอมเครื่องปริ้นเตอร

800.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลสแอนดเซอรวิส 
เสนอราคา 880 บาท

หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลสแอนดเซอรวิส 
เสนอราคา 880 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

20
สํานักปลัด ขออนุมัติดําเนินการนํารถปฏิบัติการฉุกเฉิน ตรวจเช็ค
สภาพและดําเนินการเปล่ียนยางรถใหมทั้ง 4 เสน พรอมแบตเตอรี่ 
จํานวน 80 แอมปจํานวน 1ลูก

19,650.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยแสงเจริญการยาง เสนอ
ราคา 19,650 บาท

หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยแสงเจริญการยาง เสนอ
ราคา 19,650 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด



ลําดับที่ งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

21

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงค จางเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บานบัลลังก หมูที่ 6 บาน
สระข้ีตุน เขตตําบลชุมเห็ด ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย 
ประกอบดวย ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร ถนนลงหินคลุก
กวาง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.10 เมตร การกอสรางใหเปนไป
ตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

45,500.00 ตกลงราคา นายประกิจ รุงเรือง เสนอราคา 45,500 บาท นายประกิจ รุงเรือง เสนอราคา 45,500 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

22

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคจางเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บานหนองตาด หมูที่ 1 
บานเครือชุด เขตตําบลกระสัง ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย (จุดที่ 1) ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 1,750 
เมตร ถนนลงหินคลุกกวาง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.10 เมตร 
(จุดที่ 2) ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร ถนนลงหินคลุกกวาง 4
 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.140 เมตร การกอสรางใหเปนไปตาม
แบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

91,100.00 ตกลงราคา นายประกิจ รุงเรือง เสนอราคา 91,100 บาท นายประกิจ รุงเรือง เสนอราคา 91,100 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

กอสรางโรงสูบน้ําบานบัลลังกนอย หมูที่ 14 ตามโครงการกอสราง
โรงสูบน้ําบานบัลลังกนอย บานบัลลังก หมูที่ 14 ตําบลหนองตาด 
อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย / (จุดที่ต้ังโครงการ )

1. หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเหลืองอุดมชัยเสนอ
ราคา 259,000 บาท                                      
      2. หางหุนสวนจํากัด จริยธรรมคอนสตรัคชั่น 

เสนอราคาตํ่าสุดและมี

23
 บริเวณสระน้ําหลังเทศบาลตําบลหนองตาด กอสรางโรงสูบน้ําจาย
น้ําดิบพรอมหัวจายน้ําดิบ จํานวน 1 หลัง จุกอสรางระบบหัวจาย
น้ําประปา จํานวน 1 หลัง กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 8.00 เมตร
 ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร กอสรางถนนลงหินคลุก ขนาดกวาง 5
 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 1.10 เมตร ติดต้ังปายโครงการจํานวน 1 
ปาย การกอสรางใหเปนตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนอง
ตาดกําหนด

300,000.00 สอบราคา
เสนอราคา 260,000 บาท                               
    3. หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเจเอสกอสราง 
เสนอราคา 270,000 บาท                               
           4. หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธา 
เสนอราคา 244,000 บาท                               
               5. นายสมคิด  บุญปลูก เสนอราคา 
275,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ส สยามรัตน  เสนอราคา 
244,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

24

เทศบาลตําบลหนองตาดโดยกองการศึกษาจะดําเนินการจางเหมารถ
รับสงเด็กนักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานบัลลังก ประจําภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 13 
หมูบาน ต้ังแตวันที่ 16 เดือน เมษายน 2557 ถ่ึงวันที่ 7 ตุลาคม 
2557 รวม 100 วันๆละ 400 บาท จํานวนทั้งหมด 4 คัน (100x400x4
 =160,000 ) (ไมรวมวันหยุดเสารอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)

160,000.00 สอบราคา 1. นายเปรม มอนยาว เสนอราคา 150,000 บาท นายเปรม มอนยาว เสนอราคา 150,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

25
จัดซ้ือวัสดุวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพ่ือนํามาใชผลิต
น้ําประปาหมูบาน 3 แหง เปนจํานวน 2 รายการ

90,000.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย เสนอราคา 
90,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย เสนอราคา 
90,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

26

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัทมย จังหวัดบุรีรัมย มี
ความประสงคจางเหมารถยนตขนแกลบดํา จํานวน 1 โครงการ ตาม
โครงการเพาะพันธุพืช พันธุสัตว ประจําปงบประมาณ 2557 เทศบาล
ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

2,500.00 ตกลงราคา นายสมปอง บิลรัมย เสนอราคา 2,500 บาท นายสมปอง บิลรัมย เสนอราคา 2,500 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

27
กองการเกษตรมีความประสงคจัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการดําเนิน
โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นทางการเกษตร ประจําปงบประมาณ 
2557 เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย

1,675.00 ตกลงราคา รานดนัยพัชร เสนอราคา 1,675 บาท รานดนัยพัชร เสนอราคา 1,675 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด



ลําดับที่ งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

28

เทศบาลตําบลหนองตาด มีความประสงคจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอล่ืน น้ํามันเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันจารบี,
 น้ํามันเครื่อง และอื่นๆ สําหรับรถยนตสวนกลาง ประกอบดวย 
รถบรรทุก6ลอ, รถกูชีพ, รถจักรยานยนต และเครื่องตัดหญา ที่ใชใน
งานราชการเทศบาลตําบลหนองตาด

85,140.00 ตกลงราคา
สหกรณการเกษตรเมืองบุรีรัมย จํากัด เสนอราคา 
85,140 บาท

สหกรณการเกษตรเมืองบุรีรัมย จํากัด เสนอราคา 
85,140 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด












