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วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1
เทศบาลตําบลหนองตาด  มีความประสงคจัดซ้ือวัสดุสิ่งของเครื่องใชเพ่ือชวยเหลือผูประสบเหตุสาธารณภัย 

(อัคคีภัย) ที่อยูอาศัยเสียหายทั้งหลัง  จํานวน 1 ราย
11,700.00 ตกลงราคา รานก้ําหมง รานก้ําหมง

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

2
จางเหมาจดมิเตอรน้ําปะปาของกิจการประปาเทศบาลตําบลหนองตาด  หมูที่ 18  จํานวน  90  บาท  รายละ 

 12  บาท/เดือน  ตามรอบบิลที่จดมิเตอรน้ําประปาจํานวน  12  เดือน
12,960.00 ตกลงราคา นายวัลลภ เทาสิงห นายวัลลภ เทาสิงห

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

3
จางเหมาจดน้ําปะปาของกิจการประปาเทศบาลตําบลหนองตาด  หมูที่ 6, และหมูที่  12  จํานวน  160  ราย 

 รายละ 12 บาท/เดือน  ตามรอบบิลที่จดคาน้ําประปาจํานวน  12  เดือน
23,040.00 ตกลงราคา นางวิไลวรรณ จันทะสอน นางวิไลวรรณ จันทะสอน

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

4
จางเหมาจดมิเตอรน้ําประปาของกิจการประปาเทศบาลตําบลหนองตาด  หมูที่ 13 จํานวน90  ราย  รายละ  

12  บาท/เดือน  ตามรอบบิลที่จดมิเตอรจํานวนต  12  เดือน
12,960.00 ตกลงราคา นายสนั่น มะณู นายสนั่น มะณู

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

5
เทศบาลตําบลหนองตาดมีความประสงคติดตั้งชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม  จํานวน 2 ชุด  เพ่ือใชเปน

เครื่องรับขอมูลขาวสารตางๆ
7,400.00 ตกลงราคา ไพฑูรยอิเล็คทรอนิกส ไพฑูรยอิเล็คทรอนิกส

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

6
เทศบาลตําบลหนองตาด  มีความประสงคจางเหมาจัดทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  และอาหารกลางวัน  

สําหรับผูเขารวมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป 2556
3,600.00 ตกลงราคา น.ส.ดวงใจ  จันทะศิลป น.ส.ดวงใจ  จันทะศิลป

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

7
เทศบาลตําบลหนองตาด  มีความประสงคจางเหมาประกอบอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  สําหรับ

ดําเนินการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3  ประจําป 2556
2,760.00 ตกลงราคา น.ส.ดวงใจ  จันทะศิลป น.ส.ดวงใจ  จันทะศิลป

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

8
เทศบาลตําบลหนองตาดจะดําเนินการจางเหมาทําปาย ขนาด 1.2x2.5 เมตร จํานวน 1ปายราคา 430 บาท 

ในโครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556
430.00 ตกลงราคา ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

9

เทศบาลตําบลหนองตาดจะดําเนินการจัดซ้ือเทียนขนาด 12x120 นิ้ว จํานวน 2 ตนๆละ 3,000 บาทเปนเงิน 

6,000 บาท,เทียนขนาด 12x100 นิ้ว จํานวน 4 ตนๆละ 1,800เปนเงิน 7,200 บาท และดอกไมพรอมวัสดุ

อุปกรณตางๆในการจัดตกแตงขบวนรถแห เปนเงิน 1,370 บาท ตามโครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา

 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 เพ่ือนําไปถวายที่วัดศรีสําโรง หมูที่ 3 ตําบลหนองตาด

14,570.00 ตกลงราคา แมตอดสัมฆภัณฑ 2 แมตอดสัมฆภัณฑ 2

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

           สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

           สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

10
เทศบาลตําบลหนองตาด  มีความประสงคดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ระยะที่ 1 

 การจัดทําแผนที่แมบท  ประจําป พ.ศ. 2556
22,650.00 ตกลงราคา นายสมคิด  สาลี นายสมคิด  สาลี

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

11

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย   มีความประสงคจัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณที่จําเปน

ในโครงการ  ตามโครงการปองกันและควบคุมโรคเอดส เทศบาลตําบลหนองตาด  อําภอมืองบุรีรัมย  จังหวัด

บุรีรัมย

2,090.00 ตกลงราคา ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

12

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  มีความประสงค  จางเหมาจัดทําปายไวนิล

ประชาสัมพันธโครงการ และ จัดทําเอกสารจํานวน 257 ชุด  ตามโครงการปองกันและควบคุมโรคเอดส 

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

4,530.00 ตกลงราคา ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

13

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  มีความประสงค จางเหมาจัดทําปายไวนิล

ประชาสัมพันธโครงการ สงเสริมการประกอบอาชีพทอผาใหม  ระหวางวันที่  24 - 26 กรกฎาคม  2556  

จํานวน  1 ปาย

600.00 ตกลงราคา ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท ไฮคัลเลอร อิงคเจ็ท

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

14

เทศบาลตําบลหนองตาด ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย มีความประสงค จะจางเหมาอาหารวางพรอม

เครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการอบรม จํานวน 40 คนๆ 3 วัน วันละ 1 มื้อ ๆละ 25 บาท เปนเงิน 3,000บาท ,

จางเหมาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารับการอบรม จํานวน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 60 บาท เปนเงิน 7,200 

บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,200 บาท

10,200.00 ตกลงราคา นางกานตพิชชา  จันทรดวง นางกานตพิชชา  จันทรดวง

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

15
เทศบาลตําบลหนองตาด  มีความประสงคจางเหมาประกอบอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  สําหรับ

ผูเขารวมโครงการปองกันและควบคุมโรคเอดส  ประจําปงบประมาณ 2556
28,380.00 ตกลงราคา นายศิริศักดิ์ ฉัตรรัมย นายศิริศักดิ์ ฉัตรรัมย

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

16
เทศบาลตําบลหนองตาด  มีความประสงคจางเหมาจัดสถานที่เพ่ือใชดําเนินโครงการวัด บาน โรงเรียน ทองถิ่น

 รวมใจพัฒนาคุณธรรม (ขับรองสรภัญญะ)  ประจําป 2556
6,500.00 ตกลงราคา นายชิน เขียวรัมย นายชิน เขียวรัมย

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

17

เทศบาลตําบลหนองตาด  มีความประสงคจางเหมาประกอบอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  และอาหารกลางวัน  

สําหรับนักเรียนแกนนําและประชาชน  ตามโครงการวัด บาน โรงเรียน ทองถิ่น รวมใจพัฒนาคุณธรรม (ขับ

รองสรภัญญะ)  ประจําป 2556

39,480.00 ตกลงราคา น.ส.ดวงใจ  จันทะศิลป น.ส.ดวงใจ  จันทะศิลป

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

18
เทศบาลตําบลหนองตาด  มีความประสงคจัดซ้ือวัสดุอุปกรณที่ใชในการฝกอบรมโครงการสงเสริมการ

ประกอบอาชีพทอผาไหม  ประจําป 2556
28,350.00 ตกลงราคา นองหญิงไหมไทย นองหญิงไหมไทย

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด
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วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

           สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

19
เทศบาลตําบลหนองตาด  มีความประสงคจางเหมาจัดสถานที่เพ่ือดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรคเอดส

  ประจําป 2556
3,000.00 ตกลงราคา นายกองเกียรติ  แจมสิริจริยาวัตร นายกองเกียรติ  แจมสิริจริยาวัตร

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

20
เทศบาลตําบลหนองตาดมีความประสงคซอมรถยนตสวนกลาง  หมายเลขทะเบียน กค2482 บร  ใหอยูใน

สภาพปกติสามารถใชงานไดดีดังเดิม
3,723.60 ตกลงราคา

บริษัท ไฮเทค นอรทอีสต คอรเปอเรชั่น 

จํากัด

บริษัท ไฮเทค นอรทอีสต คอรเปอ

เรชั่น จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

21
เทศบาลตําบลหนองตาด  มีความประสงคซอมเครื่องคอมพิวเตอร  หมายเลขทะเบียน  416-48-0007  ซ่ึง

ชํารุดไมสามารถใชงานได  ใหอยูในสภาพดี  สามารถใชงานไดดีดังเดิม
2,150.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนด

เซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

22
เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  มีความประสงคจัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช

งานประจําเทศบาลตําบลหนองตาด  จํานวน 4 รายการ
7,830.00 ตกลงราคา รานแพรพงษ  พานิช รานแพรพงษ  พานิช

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

23
เทศบาลตําบลหนองตาด มีความประสงคจะจัดซ้ืออุปกรณระบบเครื่องเสียงสําหรับใชในงานพิธีตาง ๆ ของ

เทสบาลตําบลหนองตาด จํานวน 4 รายการ
6,840.00 ตกลงราคา กิตติศักดิ์ กิตติศักดิ์

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

24
เทศบาลตําบลหนองตาดจะดําเนินการจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด 

ประจําปงบประมาณ 2556
16,110.00 ตกลงราคา นาง กาญจนา สายกระสุน นาง กาญจนา สายกระสุน

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

25
เทศบาลตําบลหนองตาดจะดําเนินการจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสําโรง 

ประจําปงบประมาณ 2556
12,194.00 ตกลงราคา นาง กาญจนา สายกระสุน นาง กาญจนา สายกระสุน

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

26
เทศบาลตําบลหนองตาดจะดําเนินการจัดสื้อวัสดุอุปกรณงานบานงานครัว ประจําปงบประมาณ 2556 ให

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานบัลลังก
21,530.00 ตกลงราคา นาง กาญจนา สายกระสุน นาง กาญจนา สายกระสุน

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

27
เทศบาลตําบลหนองตาดมีความประสงคจัดซ้ือวัสดุกอสราง  เพ่ือเสริมขาตั้งถังเก็บน้ําเพ่ิมเติม จํานวน 8 ถัง  

ตามโครงการจัดหาภาชนะน้ําดื่มเพ่ือประชาชน พ.ศ. 2556
13,915.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย หางหุนสวนจํากัด เรืองแสงไทย

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด



4

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

           สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

28

เทศบาลตําบลหนองตาด  มีความประสงคจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 

น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่องและอื่น ๆ  เพ่ืองานประจําเทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัด

บุรีรัมย  จํานวน 3 งวด ประกอบดวย เดือนเมษายน, เดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน  2556

103,950.00 ตกลงราคา สหกรณการเกษตรเมืองบุรีรัมย จํากัด สหกรณการเกษตรเมืองบุรีรัมย จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

29

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  มีความประสงคจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ

ล่ืน เชนน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องและอื่น ๆ เพ่ือใชงานประจําเทศบาลตําบลหนอง

ตาด  ประจําเดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2556

61,870.00 ตกลงราคา สหกรณการเกษตรเมืองบุรีรัมย จํากัด สหกรณการเกษตรเมืองบุรีรัมย จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

30

เทศบาลตําบลหนองตาด  มีความประสงคจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 

น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่องและอื่น ๆ  เพ่ืองานประจําเทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัด

บุรีรัมย  จํานวน 3 งวด ประกอบดวย เดือนเมษายน, เดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน  2556

74,980.00 ตกลงราคา สหกรณการเกษตรเมืองบุรีรัมย จํากัด สหกรณการเกษตรเมืองบุรีรัมย จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

31
เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมยื  มีความประสงค จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  เพ่ือ

ใชงานประจําเทศบาลตําบลหนองตาด  จํานวน 4  ตลับ
6,600.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนด

เซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

32
เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  มีความประสงคจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  

(หมึกปริ้นเตอร )  เพ่ืใชงานประจํากองการศึกษา เทศบาลตําบลหนองตาด  จํานวน  5  ตลับ
8,250.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนด

เซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

33

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรรัมย  มีความประสงคจัดวัสดุคอมพิวเตอร (ซ้ือหมึกป

ริ้นเตอร) เพ่ือใชงานประจําเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน  4  ตลับ 6,600.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนดเซอรวิส
หางหุนสวนจํากัด ปาเมธ เซลสแอนด

เซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

34

                        -  รถบรรทุก ขนาด   ๒  ตัน  ๖  ลอ    เปนเครื่องยนต ดีเซล     ผลิตหรือประกอบใน

ประเทศไทย  ตอนหนาเปนเกง ทําดวยโลหะ ตอนทายเปนกระบะบรรทุก  สําเร็จรูป    จํานวน  ๑  คัน 

                        - ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๗๐๐  ซี.ซี.

                        -  น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.R)  ไมต่ํากวา  ๔,๐๐๐  กิโลกรัม พรอมกระบะ 

                        - มีอุปกรณครบถวนตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต

                        - เปนรถที่มีเครื่องปรับอากาศทั้งชุดตองเปนของใหม

                        -  สีรถตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต

                        -  เปนรถที่ผานการตรวจเช็คพรอมพนกันสนิมเรียบรอยแลว

1,017,000.00 สอบราคา บริษัท ฮีโนนครราชสีมา  จํากัด บริษัท ฮีโนนครราชสีมา  จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด



5

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

           สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

35

เทศบาลตําบหนองตาด  ตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  มีความประสงคจัดซ้ือกลอง

ถายรูป  จํานวน 1 เครื่อง  สําหรับใชในกิจการของเทศบาลตําบลหนองตาด   รายละเอียดดังนี้  

-  ถายภาพตอเนื่องความเร็วไมนอยกวา  3.7 ภาพตอวินาที

-  ระบบวัดแสงแบบ iFCL  แบง  63 โซน  

-  ความละเอียดไมนอยกวา 18 ลานพิกเซล

-  มีชองตอไมโครโฟนเสริมภายนอก

-  รองรับหนวยความจําแบบ SD - XC Card  สุงสุดถึง 2 BT

-  จอ LCD  ขนาดไมนอยกวา  3.0  นิ้ว

22,000.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลสแอนด

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลส

แอนดเซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

36

เทศบาลตําบลหนองตาด  ตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  มีความประสงค  จัดซ้ือ

โทรทัศน LCD  ขนาด 32 นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง เบิกจายจากเงินอุดหนุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ

โฆษณาและเผยแพร

19,800.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยซัพพลาย

อิเล็คโทรนิค

หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยซัพพลาย

อิเล็คโทรนิค

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

37

ตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสําโรง หมู 3 ตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ประกอบดวย

ขนาดผิวจราจรกวาง 2.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร และหรือรวมพ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา 110

 ตร.ม. การกอสรางใหเปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาด

38,500.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

38

ตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนากลาง หมู 4 ตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย ประกอบดวย

(ชวงที่1 )ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 132 เมตร และหรือพ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา 528 ตร.ม. 

(ชวงที่2)ขนาผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 58 เมตร และหรือพ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา 232 ตร.ม. พรอม

ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย การกอสรางใหเปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

274,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

39

ตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองจอก  หมูที่ 19  ตําบลหนองตาด      อําเภอเมือง

บุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ประกอบดวย

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 146  เมตร และหรือรวมพ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา  584   ตร.ม. 

พรอมติดปายโครงการจํานวน  1  ปาย    การกอสรางเปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนอง ตาด

กําหนด       

209,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

40

  -  เพ่ือการคมนาคมและการสัญจรไปมาของประชาชนในเขตพ้ืนที่สะดวกย่ิงขึ้น 

  -  เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรไปมา

  -  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอันเนื่องจากถนนเปนหลุมเปนบอและมีน้ําขังเวลาสัญจร  

กอใหเกิดอันตราย

69,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

41

ตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานบัลลังกนอย  หมูที่ 14  ตําบลหนองตาด      อําเภอเมือง

บุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ประกอบดวย

- ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 77  เมตร หนา 0.15  เมตร และหรือรวมพ้ืนที่    ดําเนินการไมนอย

กวา   308   ตร.ม.  พรอมติดปายโครงการจํานวน  1  ปาย   การกอสราง

109,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด



6

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

           สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

42

ตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบัลลังกหมูที่ 6 ตําบลหนองตาด  อําเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย ประกอบดวย

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร และหรือรวมพ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา 200 ตร.ม. พรอม

ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย การกอสรางเปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

69,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

43

ตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบัลลังกหมูที่ 6 ตําบลหนองตาด  อําเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย ประกอบดวย

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร และหรือรวมพ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา 200 ตร.ม. พรอม

ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย การกอสรางเปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

69,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

44

           ตามโครงการถนนลงหินคลุก   บานปกฝาย หมูที่ 13  ตําบลหนองตาด     อําเภอเมืองบุรีรัมย  

จังหวัดบุรีรัมย  ประกอบดวย

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว  600  เมตร   และหรือรวมพ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา   1,800   ตร.ม.

  การกอสรางใหเปนตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

46,000.00 สอบราคา บริษัท กิจมงคลบุรีรัมย จํากัด บริษัท กิจมงคลบุรีรัมย จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

45

             ตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนสมบูรณ  หมูที่ 11   ตําบลหนองตาด     

 อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ประกอบดวย

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว   34   เมตร หนา 0.15  เมตร     และหรือรวมพ้ืนที่ดําเนินการไมนอย 

  กวา   102   ตร.ม.    พรอมติดปายโครงการจํานวน  1  ปาย    การกอสรางใหเปนตามแบบ    กอสรางของ

เทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

34,900.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

46

ตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองตาด หมู 1 ตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย ประกอบดวย

(ชวงที่1)ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชวงที่2)ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 

เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชวงที่3)ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร

 และหรือรวมพ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา 699 ตร.ม. พรอมติดปายโครงการจํานวน 1 ปาย การกอสรางให

เปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

248,900.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง หางหุนสวนจํากัดเลงกอสราง

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

47

     ตามโครงการโครงการถนนลงหินคลุก    บานสําโรงเหนือ หมูที่  ๒๑   ตําบลหนองตาด      อําเภอเมือง

บุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ประกอบดวย

ขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๐๐  เมตร ยาว ๖๐๐   เมตร   และหรือรวมพ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา   ๑,๘๐๐   

ตร.ม.  การกอสรางใหเปนตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

49,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดบุรีรัมยมหานคร หางหุนสวนจํากัดบุรีรัมยมหานคร

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

48

ตามโครงการถนนลงหินคลุก บานมาบสมอ หมูที่5 ตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย

ขนาดผิวจราจรกวาง3.00 เมตร ยาว 600 เมตร และหรือพ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. การ

กอสรางใหเปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

49,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดบุรีรัมยมหานคร หางหุนสวนจํากัดบุรีรัมยมหานคร

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด



7

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

           สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

49

ตามโครงการถนนลงหินคลุก บานหนองมวง หมู 2 ตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร และหรือรวมพ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. การ

กอสรางใหเปนไปตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

49,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดบุรีรัมยมหานคร หางหุนสวนจํากัดบุรีรัมยมหานคร

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

50

ตามโครงการโครงการถนนลงหินคลุก  บานโนนสูง หมูที่ 16  ตําบลหนองตาด     อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัด

บุรีรัมย  ประกอบดวย

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว  600  เมตร   และหรือรวมพ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา   1,800   ตร.ม.

  การกอสรางใหเปนตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

49,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดบุรีรัมยมหานคร หางหุนสวนจํากัดบุรีรัมยมหานคร

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

51

ตามโครงการโครงการถนนลงหินคลุก   บานโคกเพชร หมูที่ 10  ตําบลหนองตาด     อําเภอเมืองบุรีรัมย  

จังหวัดบุรีรัมย  ประกอบดวย

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.๐๐ เมตร ยาว  600  เมตร   และหรือรวมพ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา   1,800   ตร.

ม.  การกอสรางใหเปนตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

49,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดบุรีรัมยมหานคร หางหุนสวนจํากัดบุรีรัมยมหานคร

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

52

                         ตามโครงการโครงการถนนลงหินคลุก    บานโคกวัด หมูที่  20   ตําบลหนองตาด      

อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ประกอบดวย

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว  600  เมตร   และหรือรวมพ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา   1,800   ตร.ม.

  การกอสรางใหเปนตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

49,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดบุรีรัมยมหานคร หางหุนสวนจํากัดบุรีรัมยมหานคร

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

53

ตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนเค็ง หมูที่ 15  ตําบลหนองตาด      อําเภอเมือง

บุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ประกอบดวย

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว  600  เมตร   และหรือรวมพ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา   1,800   ตร.ม.

  การกอสรางใหเปนตามแบบกอสรางของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

49,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัดบุรีรัมยมหานคร หางหุนสวนจํากัดบุรีรัมยมหานคร

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

54
เทศบาลตําบลหนองตาด  ตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย    จังหวัดบุรีรัมย  มีความประสงคจางเหมา

กอสรางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองตาด  หมูที่ 1    จํานวน  1  โครงการ
91,000.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย เอส.เค.ซี. กอสราง

หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมย เอส.เค.ซี. 

กอสราง

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

55
เทศบาลตําบลหนองตาดมีความประสงคจางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนลงหินคลุก บานหนองตาด  หมูที่ 1 -

 บานโนนเค็ง  หมูที่ 15  ตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน 1 โครงการ
29,000.00 ตกลงราคา ผูอํานวยการกองคลัง นายสมคิด บุญปลูก

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด

56

เทศบาลตําบลหนองตาด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  มีควมประสงคจางเหมาซอมแซมถนนลงหิน

คลุกถนนสายบานบัลลังกนอย  หมูที่ 14  - บานโนนสวรรค  หมูที่  9  ระยะทาง 2 กิโลเมตร   ขนาดกวาง 

3.00  เมตร  ยาว  1,050  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  การกอสรางใหเปนไปตามแบบกอสรางของ

เทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด

85,000.00 ตกลงราคา นายสมคิด บุญปลูก นายสมคิด บุญปลูก

เสนอราคาต่ําสุดและ

เปนไปตามเง่ือนไขที่

เทศบาลตําบลหนองตาด

กําหนด


