
ลําดับที่ งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงค สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบริเวณอางเก็บ
น้ําชลประทาน บานโคกเพชร หมูที่ ๑๐ ขนาดถนนปรับปรุง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๙๓๕ เมตร ถนนลงหินคลุกกวาง ๕ เมตร ยาว ๙๓๕ เมตร
 การกอสรางใหปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาด
กําหนด

152,000.00 สอบราคา นายสมคิด บุญปลูก เสนอราคา 120,900 บาท นายสมคิด บุญปลูก เสนอราคา 120,900 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

2

กองคลังเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
มีความประสงคจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือใชงานดานเอกสาร 
ประเภทฏีกาเบิกจาย ประกาศสอบราคา งานจัดซ้ือจัดจาง งาน
ทะเบียนพานิชย งานจัดเก็บรายได เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความเรียบรอย และเพ่ือบริการประชาชชนที่มาติดตอราชการจึง
อนุมัติจัดซ้ือวัสดุสํานักงานดังรายการขอซ้ือนี้

6,300.00 ตกลงราคา รานแพรพงษ พานิช เสนอราคา 6,300 บาท รานแพรพงษ พานิช เสนอราคา 6,300 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

3

โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายบานบัลลังกนอย หมูที่ 14 บาน
โคกเพชร หมูที่ 10 เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย มีความประสงคสอบราคากอสรางถนนลาดยาง สาย
บานบัลลังกนอย หมูที่ 14 สายบานโคกเพชร หมูที่ 10 ประกอบดวย 
งานซอมผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 560 เมตร การกอสรางให
เปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

1,120,000.00 สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัดชลบุรีรัมยพัฒนา  เสนอราคา
 1,090,000 บาท                 2. หางหุนสวน
จํากัด ปาริภัทร เสนอราคา 1,080,000 บาท        
                         3. บริษัท สุชาติบุรีรัมย จํากัด 
เสนอราคา 979,000 บาท

บริษัท สุชาติบุรีรัมย จํากัด เสนอราคา 979,000 
บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

4

ตามที่สภาเทศบาลตําบลหนองตาด ประชุมสภาสมัยที่4 ประจําป 
2556 เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2556 มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณ
ไปต้ังจายเปนรายการใหมในหมวดครุภัณฑสํานักงาน(เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ)งบประมาณ 10,000 บาท

10,000.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส 
เสนอราคา 10,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส 
เสนอราคา 10,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

5

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงค จางเหมากอสรางลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาง
สํานักงานเทศบาล ประกอบดวย ขนาดลานจอดรถกวาง 6 เมตร ยาว 
15 เมตร หนา 0.12 เมตร และลานหินคลุกกวาง 8 เมตร ยาว 30 
เมตร การกอสรางใหเปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

48,000.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธาบุรีรัมย เสนอ
ราคา 48,000 บาท

57-11-00312-421000-00002

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

6

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคสอบราคาโครงการปรับปรุงทางระบายน้ําและเสนทางเขาอาง
เก็บน้ํา บานโคกเพชร หมูที่ 10 ประกอบดวย วางทอระบายน้ํา ขนาด
 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 2 จุด จํานวน 20 ทอน และลงหินคลุก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร การ
กอสรางใหเปนไปตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

180,000.00 สอบราคา
หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธาบุรีรัมย เสนอ
ราคา 177,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธาบุรีรัมย เสนอ
ราคา 177,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

7

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงค จางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานบัลลังกนอย หมูที่ 
14 สี่แยกบานโคกเพชร ซอมแซมถนนลงหินเกร็ด ปริมาณ 60 
ลูกบาศกเมตร

29,900.00 ตกลงราคา นายสมคิด บุญปลูก เสนอราคา 29,900 บาท นายสมคิด บุญปลูก เสนอราคา 29,900 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2557

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย



ลําดับที่ งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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8

สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองตาด มีความประสงคตองจัดหาวัสดุ
เครื่องแตงกายเพ่ือทดแทนในสวยนที่ขาดหรือชํารุดเสียหายใหม 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดไดตรวจเช็คประเภท
เครื่องแตงกายใหม จํานวน 20 ชุด 3 รายการตามรายละเอียดที่แนบ
มาพรอมนี้

21,000.00 ตกลงราคา รานภูมิฐานเครื่องหมาย เสนอราคา 21,000 บาท รานภูมิฐานเครื่องหมาย เสนอราคา 21,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

9
เพ่ือใชปฏิบัติงานในการพิมพเอกสารที่หลากหลายประเภทและการ
บริการประชาชน สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดเลอม เทศบาล
ตําบลหนองตาด

7,980.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลสแอนด
เซอรวิส เสนอราคา 7,980 บาท

หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลสแอนด
เซอรวิส เสนอราคา 7,980 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

10

ตามที่เทศบาลตําบลหนองตาดไดประกาศใชเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ2557 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม
 2556 แผนงาน บริหารงานทั่วไป หมวดคาวัสดุ ประเภท วัสดุ
สํานักงาน รายการโตะเกาอี้ สํานักงาน

8,400.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเฟอรนิเจอร เสนอราคา 
8,400 บาท

หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยเฟอรนิเจอร เสนอราคา 
8,400 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

11

เทศบาลตําบลหนองตาด มีความประสงค จัดซ้ือของที่ระลึก สําหรับ
ตอนรับผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยและหัวหนาสวนราชการในการสํา
ราจความเปนไปไดในการดําเนินการบริหารจัดการน้ําเทศบาลตําบล
หนองตาด ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 ตามบันทึกขอความสํานักปลัด 
บร57901/ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอนุมัติดําเนินการเบิกคา
รับรองในการตอนรับผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยและคณะ

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

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

12

เทศบาลตําบลหนองตาด มีความประสงคจางเหมาจัดทําอาหารวาง 
และอาหารกลางวัน จํานวน 250 คน เพ่ือรับรองผูวาราชการจังหวัด
บุรีรัมย และหัวหนาสวนราชการในการออกสํารวจความเปนไปไดใน
การดําเนินการบริหารจัดการน้ําเทศบาลตําบลหนองตาด ในวันที่ 8 
มีนาคม 2557 ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย ดวนที่สุด ที่ บร 
0023/ว4520 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557

13,250.00 ตกลงราคา นางสาวปอง ต้ังสุงเนิน เสนอราคา 13,250 บาท นางสาวปอง ต้ังสุงเนิน เสนอราคา 13,250 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

13

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคจางเหมาบริการแพทยฉุกเฉินเบ้ืองตน ประจําเดือน มีนาคม 
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 
อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) ไดรับคาจางในการปฏิบัติหนาที่แต
ละผลัด ๆ ละ 200 บาท

33,000.00 ตกลงราคา นายโกวิทย เชียงรัมย เสนอราคา 33,000 บาท นายโกวิทย เชียงรัมย เสนอราคา 33,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

14
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองตาด จัดทํา
โครงการรณรงคและประชาสัมพันธการแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

21,600.00 ตกลงราคา นายศิริศักด์ิ ฉัตรรัมย เสนอราคา 21,600 บาท นายศิริศักด์ิ ฉัตรรัมย เสนอราคา 21,600 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

15
เทศบาลตําบลหนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย กองสวัสดิการสังคม มี
ความตองการจะซ้ือหมึกเลเซอร FUJI XEROX M355DF/P355D 
จํานวน 2 กลอง เพ่ือใชเกี่ยวกับงานเอกสารของกองสวัสดิการสังคม

7,980.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลสแอนด
เซอรวิส เสนอราคา 7,980 บาท

หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลสแอนด
เซอรวิส เสนอราคา 7,980 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด
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16

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคสอบราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองมะเกลือ หมูที่ 17 ตําบลหนองตาด ประกอบดวย ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 160 เมตร การกอสรางใหเปนไปตาม
แบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

220,000.00 สอบราคา
หางหุนสวนจํากัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น เสนอ
ราคา 220,000 บาท

หางหุนสวนจํากัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น เสนอ
ราคา 220,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

17

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคสอราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนน
สูง หมูที่ 16 ประกอบดวย ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 60 
เมตร การกอสรางใหเปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

120,000.00 สอบราคา
หางหุนสวนจํากัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น เสนอ
ราคา 115,000 บาท

หางหุนสวนจํากัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น เสนอ
ราคา 115,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

18
โดยกองสาธารรสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลหนองตาด จัด
ทําดครงการรณรงคและประชาสัมพันธการแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

500.00 ตกลงราคา ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 500 บาท ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 500 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

19

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
จางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมวางทอระบายน้ํา 
บานโคกดาน หมูที่ 18 ตามบันทึกขอความ กองชาง เทศบาลตําบล
หนองตาด เลขที่ 57903/45 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอ
อนุมัติจัดทําโครงการในหมวดคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมวางทอ
ระบายน้ํา ซอมถนนลงหินคลุกกวาง 3.00 เมตร ยาว 380 เมตร และ
วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.30x1.00 เมตร จํานวน 5 ทอน การ
กอสรางใหเปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาด
กําหนด

45,000.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธาบุรีรัมย เสนอ
ราคา 45,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด วรเมธเกษตรโยธาบุรีรัมย เสนอ
ราคา 45,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

20
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองตาดจะ
ดําเนินการจัดทําปายประชาสัมพันธการบริหารจัดการ รวมถึงการ
อนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา ในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด

3,150.00 ตกลงราคา ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 3,150 บาท ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 3,150 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

21

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จาง
เหมาจัดทําปายไวนิลโครงการฝกอบรมฝกอบรมอาชีพระยะสั้นทาง
การเกษตร (ครั้งที่ 2) ประจําป 2557 ปายไวนิลโครงการฯ ขนาด 
1.20 เมตร x 3 เมตร จํานวน 1 ผืน

540.00 ตกลงราคา ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 540 บาท ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 540 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

22

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย มีความประสงคจาง
เหมาประกอบอาหารกลางวัน และจางเหมาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
มีผุเขารวมโครงการ 100 คน เพ่ือดําเนินการโครงการฝกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นทางการเกษตร (สงเสริมอาชีพทางการเกษตร) ครั้งที่ 2 
ประจําป 2557 ณ. หองประชุมเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ในวันที่ 19 มีนาคม 2557

10,000.00 ตกลงราคา นางสุรีพร นาระสิทธ์ิ เสนอราคา 10,000 บาท นางสุรีพร นาระสิทธ์ิ เสนอราคา 10,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

23

ตามที่เทศบาลตําบล ไดประกาศใชเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2557 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2556 รายจาย
ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
 รายการโครงการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชนโดยมีความ
ประสงคจัดจางทําปายโครงการ ขนาด 1X2 เมตร จํานวน 2 ปาย 
ปายละ 300 บาท

600.00 ตกลงราคา ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 600 บาท ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 600 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด



ลําดับที่ งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

24

เทศบาลตําบลหนองตาดมีความประสงคจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในการ
ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นทางการเกษตร (สงเสริมอาชีพทางการ
เกษตร) ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2557 ในวันที่ 19 มีนาคม 
2557 จํานวน 4 รายการดังนี้ สมุด ปากกา กระดาษถายเอกสาร กาว
เจล

1,405.00 ตกลงราคา รานดนัยพัชร เสนอราคา 1,405 บาท รานดนัยพัชร เสนอราคา 1,405 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

25

เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความ
ประสงคจัดซ้ือเมล็ดพันธุพืชและวัสดุที่เกี่ยวของ ตามโครงการ
เพาะพันธุพืช พันธุสัตว ประจําป 2557 ตังนี้ ถุงเพาะตนกลา 4 " 
มะละกอพันธุแขกดํา

8,375.00 ตกลงราคา โฮมเกษตรบุรีรัมย เสนอราคา 8,375 บาท โฮมเกษตรบุรีรัมย เสนอราคา 8,375 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

26
เทศบาลตําบลหนองตาด มีความประสงคจะดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ
ไฟฟาและวิทยุ เพ่ือปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ
ตามหมูบาน/ชุมชน ตําบลหนองตาด จํานวน 11 รายการ

10,838.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัดฮั่วฮะการไฟฟาบุรีรัมย เสนอ
ราคา 10,838 บาท

หางหุนสวนจํากัดฮั่วฮะการไฟฟาบุรีรัมย เสนอ
ราคา 10,838 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

27
กองสวัสดิการ เทศบาลตําบลหนองตาด จะดําเนินโครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณโครงการพัฒนาอาชีพสตรี วันที่ 25 28 มีค.57

17,000.00 ตกลงราคา นางลักษณา เนื้อทอง เสนอราคา 17,000 บาท นางลักษณา เนื้อทอง เสนอราคา 17,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

28

กองสวัสดิการ เทศบาลตําบลหนองตาด จัดทําปายไวนิล
ประชาสัมพันธโครงการพัฒนาอาชีพสตรีเทศบาลตําบลหนองตาด ใน
ระหวางวันที่ 25 28 มีนาคม 2557 ณ.หองประชุมเทศบาลตําบล
หนองตาด

600.00 ตกลงราคา นางวงเดือน เนื้อทอง เสนอราคา 600 บาท นางวงเดือน เนื้อทอง เสนอราคา 600 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

29
กองสวัสดิการเทศบาลตําบลหนองตาด จะดําเนินการเบิกคาอาหาร
และอาหารวางตามโครงการพัฒนาอาชีพสตรีตําบลหนองตาด ใน
ระหวางวันที่ 2528 มีค.57

22,000.00 ตกลงราคา
นางสาวสายพิน ศรีวัชรามาศ เสนอราคา 22,000 
บาท

นางสาวสายพิน ศรีวัชรามาศ เสนอราคา 22,000 
บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

30
เทศบาลตําบลหนองตาดโดยกองการศึกษาจะดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ
สํานักงาน ตามงบประมาณรายเทศบัญญัติป 2557 เพ่ือใชประกอบ
ในการจัดทําเอกสารตางๆ ในการปฏิบัติงาน

20,000.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด บุญเที่ยงอุปกรณบุรีรัมย เสนอ
ราคา 20,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญเที่ยงอุปกรณบุรีรัมย เสนอ
ราคา 20,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

31
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใชสถานที่เพ่ือจัดทําโครงการ
ปองกันและควบคุมโรคพิาสุนัขบา ประจําปงบประมาณ 2557

1,000.00 ตกลงราคา นางเกิง หวังผล เสนอราคา 1,000 บาท นางเกิง หวังผล เสนอราคา 1,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

32
โดยกองสาธารศุขและสิ่งแวดลอมจัดทําอาหารและอาหารวางเพือ
จัดทําโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาน ประจําป 2557

5,000.00 ตกลงราคา นายศิริศักด์ิ ฉัตรรัมย เสนอราคา 5,000 บาท นายศิริศักด์ิ ฉัตรรัมย เสนอราคา 5,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

33
เทศบาลตําบลหนองตาดโดยกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมี
ความประสงจะดําเนินการจัดซ้ือน้ําด่ืม เพ่ือใชประกอบในการจัด
กิจกรรมโครงการปองกันและควบคุมพิษสุนัขบา ประจําป 2557

500.00 ตกลงราคา นายศิริศักด์ิ ฉัตรรัมย เสนอราคา 500 บาท 57-11-00223-320300-00005

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

34
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจัดซ้ืออุปกรณและวัคซีนที่
เกี่ยวของในการจัดทําโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข

69,950.00 ตกลงราคา นายอํานวย ศิริพันธ เสนอราคา 69,950 บาท นายอํานวย ศิริพันธ เสนอราคา 69,950 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด



ลําดับที่ งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

35

เทศบาลตําบลหนองตาดโดยกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มี
ความประสงจะดําเนินการจางเหมาจัดทําปาย สื่อ อบรม ประชาสํา
พันธ จํานวน 3 ปวยเปนเงิน 1,500 บาท ตามโครงการปองกันและ
ควบคุมพิษสุนัขบา ประจําป 2557

1,500.00 ตกลงราคา ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 1,500 บาท ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท เสนอราคา 1,500 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

36

เทศบาลตําบลหนองตาดมีความประสงคจางเหมาจัดสถานที่จัด
ประชาคมตําบลหนองตาดจํานวน 20 แหง แหงละ 300 บาท ตาม
โครงการสงเสริมการจัดทําประชาคม ประจําป 2557 เทศบาลตําบล
หนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย

6,000.00 ตกลงราคา นางมณีวรรณ โสรกนิษฐ เสนอราคา 6,000 บาท นางมณีวรรณ โสรกนิษฐ เสนอราคา 6,000 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

37
ตามโครงการโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ บานโคกวัด หมูที่ 20 
ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย การ
กอสรางใหเปนตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

18,600.00 ตกลงราคา นายพงษสุริยา ไชยคํา เสนอราคา 18,600 บาท นายพงษสุริยา ไชยคํา เสนอราคา 18,600 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

38

เทศบาลตําบลหนองตาด มีความประสงคจางเหมาโครงการโครงการ
ปรับปรุงสวนสาธารณะ บานหนองมวง หมูที่ 2 ตําบลหนองตาด 
อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย การกอสรางใหเปน
ตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

18,600.00 ตกลงราคา นายพงษสุริยา ไชยคํา เสนอราคา 18,600 บาท นายพงษสุริยา ไชยคํา เสนอราคา 18,600 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

39

เทศบาลตําบลหนองตาดมีความประสงคจางเหมา ตามโครงการ
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ บานหนองตาด หมูที่ 1 ตําบลหนอง
ตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย การกอสรางให
เปนตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

18,600.00 ตกลงราคา นายพงษสุริยา ไชยคํา เสนอราคา 18,600 บาท นายพงษสุริยา ไชยคํา เสนอราคา 18,600 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

40

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหนองตาด ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ
สํานักงาน เพ่ือใชในกองสวัสดิการสังคม และไวปฏิบัติงานที่
เกี่ยวเนื่องกับงานสวัสดิการสังคม ที่ตองดูแลและใหบริการประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองตาด

2,615.00 ตกลงราคา ผลบุญคากระดาษ เสนอราคา 2,615 บาท ผลบุญคากระดาษ เสนอราคา 2,615 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

41
โดยกองสาธารรสุขและสิ่งแวดลอมจางเหมาคาตอบแทนผูฉีดวัคซีน
ในโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

8,100.00 ตกลงราคา นายธีรยุทธ ภูพิพัฒน เสนอราคา 8,100 บาท นายธีรยุทธ ภูพิพัฒน เสนอราคา 8,100 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

42

จางเหมาคามโครงการชวยเหลือผูประสบภัยแลง บานบัลลังก หมูที่ 6
 ตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย รายละเอียดดังนี้ 1. 
สรางทํานบดินกวาง 5 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 4 เมตร 2. ขุดรองดิน
กวาง 1 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 4 เมตร

57,400.00 ตกลงราคา นายบุญมี แสนวันนา เสนอราคา 57,400 บาท นายบุญมี แสนวันนา เสนอราคา 57,400 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

43

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหนองตาด จางจัดสถานที่เพ่ือใช
ในการจัดโครงการสานสัมพันธ สายใยรักคนพิการ ประจําป พ.ศ.
2557 ในวันที่ 1 เมษายน 2557 เพ่ือใหงานไดบรรลุวัตถุประสงค
ตามที่ต้ังไว

1,800.00 ตกลงราคา นางวงเดือน เนื้อทอง เสนอราคา 1,800 บาท นางวงเดือน เนื้อทอง เสนอราคา 1,800 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด

44

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลหนองตาด จัดทําโครงการสาน
สัมพันธ สายใยรักคนพิการ ประจําป พ.ศ.2557 ตองซ้ือวัสดุเพ่ือใช
ในการจัดทําโครงการฯ เพ่ือใหการจัดโครงการเสร็จสมบูรณ ในวันที่ 
1 เมษายน 2557

3,490.00 ตกลงราคา ผลบุญคากระดาษ เสนอราคา 3,490 บาท ผลบุญคากระดาษ เสนอราคา 3,490 บาท

เสนอราคาตํ่าสุดและมี
คุณสมบัติครบถวน
ตามที่เทศบาลตําบล
หนองตาดกําหนด












