
แบบ สขร.1

ลําดับท่ี โครงการ ราคากลาง วิธีการจัดหา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 น้ํามันเชื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล) สําหรับรถยนตสวนกลาง
 ประจําองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2557

100,000.00 ตกลงราคา ปม ศรีประทาย
2000

ตามหัวจาย
น้ํามันของ
ผูขายในแตละ
วัน

ปม ศรีประทาย
2000

ตามหัวจาย
น้ํามันของ
ผูขายในแตละ
วัน

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไขและ
เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

2 จัดซื้อหนังสือพิมพรายวันสําหรับท่ีอานหนังสือพิมพ
ภายในสํานักงานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย  เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารตาง ๆ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557

7,300.00 ตกลงราคา นายจิรวุฒิ  ตั้ง
ชีวินศิริกุล

7,300.00 นายจิรวุฒิ  ตั้ง
ชีวินศิริกุล

7,300.00

3 จัดซื้อน้ําดื่ม ชนิดถัง ขนาดความจุ 20 ลิตร  เพ่ือใชใน
การบริโภค  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย  จํานวน 2 แหง  ประจํา
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา พ.ศ. 2556 (ระหวางเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557)

7,040.00 ตกลงราคา นายอุดม  ขัด
ทรายขาว

7,040.00 นายอุดม  ขัด
ทรายขาว

7,040.00

4 จัดซื้อวัสดุการเลือกตั้ง สําหรับใชในการเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 18 รายกา

5,810.00 ตกลงราคา ราน สีฟา 5,810.00 ราน สีฟา 5,810.00

5 จัดซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสารดิจิตอลสําหรับเครื่อง
ถายเอกสารประจําองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
 ยี่หอ KYOCERA รุน FS-6525 จํานวน 2 หลอด

7,600.00 ตกลงราคา บริษัท ก่ิงเพชร
โอ.เอ.จํากัด

7,600.00 บริษัท ก่ิงเพชร โอ.
เอ.จํากัด

7,600.00

6 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  สําหรับใชงานกับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ยี่หอ KYOCERA รุน
FS-C5150DN ของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย  จํานวน 1 ชุด

12,800.00 ตกลงราคา บริษัท ก่ิงเพชร
โอ.เอ.จํากัด

12,800.00 บริษัท ก่ิงเพชร โอ.
เอ.จํากัด

12,800.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ลําดับท่ี โครงการ ราคากลาง วิธีการจัดหา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

7 จัดซื้อน้ํามันเชื่อเพลิง (ดีเซล) สําหรับสูบน้ํา ม.4,ม.5,ม.
6,ม.8

33,759.00 ตกลงราคา ปม ศรีประทาย
2000

33,759.00 ปม ศรีประทาย
2000

33,759.00

8 จางเหมาบริการยามดูแลทรัพยสินภายในสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย (ตอนกลางคืน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

48,000.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ์
ออมนอก

48,000.00 นายประสิทธิ์ ออม
นอก

48,000.00

9 จางเหมาบริการผูชวยครูผูดูแลเด็ก เพ่ือปฏิบัติงานชวย
ครูผูดูแลเด็กเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียน
 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557

48,000.00 ตกลงราคา นางสาวภาวิณี
รอดวินิจ

48,000.00 นางสาวภาวิณี
รอดวินิจ

48,000.00

10 จางเหมาจัดทําอาหาร อาหารวาง และน้ําดื่ม สําหรับ
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งและเจาหนาท่ีประจํา
หนวยเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองคายและนายกองคการบริหารสวนตําบลหนอง
คาย ในวันอบรมและวันเลือกตั้ง

12,765.00 ตกลงราคา นางสาวนงคราญ
 สมนาม

12,765.00 นางสาวนงคราญ
สมนาม

12,765.00

11 จางเหมาจัดทําปาย (ไวนิล) เพ่ือใชในวันอบรมและวัน
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง
คาย และนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
จํานวน 2 รายการ

5,340.00 ตกลงราคา โรงพิมพประทาย
การพิมพ

5,340.00 โรงพิมพประทาย
การพิมพ

5,340.00

12 จางเหมาจัดทําตรายาง สําหรับใชในการประทับตรา
บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย และนายกองคการบริหารสวนตําบลหนอง
คาย จํานวน 4 อัน

1,070.00 ตกลงราคา บริษัท โนนไทย
ศิลป กรุป จํากัด

1,070.00 บริษัท โนนไทย
ศิลป กรุป จํากัด

1,070.00



ลําดับท่ี โครงการ ราคากลาง วิธีการจัดหา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

13 จางเหมารถตูโดยสาร เพ่ือนําคณะบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เดินทางเขา
รวมงานนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ
ภายใตชื่องาน “สรางอนาคตไทย 2020” ในวันท่ี 13
ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ อาคารเรียนใหม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

2,500.00 ตกลงราคา ด.ต.สุชาติ คิดวาป 2,500.00 ด.ต.สุชาติ คิดวาป 2,500.00

14 จางเหมารถรับ - สงนักเรียนประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด–หนองไมตาย (โซนเหนือ)
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 1
คัน  ประจําเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2556

2,400.00 ตกลงราคา นายแหลมทอง
สองหองนอก

2,400.00 นายแหลมทอง
สองหองนอก

2,400.00

15 จางเหมารถรับ - สงนักเรียนประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี (โซนใต)
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 1

คัน  ประจําเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2556

2,400.00 ตกลงราคา นายกิตติภูมิ
บรรดาศักดิ์

2,400.00 นายกิตติภูมิ
บรรดาศักดิ์

2,400.00

16 จางเหมาจัดทําพวงมาลาดอกไมสด เพ่ือรวมสักการะ
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 5 เนื่องในวันปยมหาราช ในวันท่ี 23 ตุลาคม
 พ.ศ. 2556

1,000.00 ตกลงราคา ราน เจสาว
ดอกไมสด

1,000.00 ราน เจสาวดอกไม
สด

1,000.00



ลําดับท่ี โครงการ ราคากลาง วิธีการจัดหา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

17 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที บรรจุกลอง ขนาด
200 ซีซ.ี /กลอง รสจืด สําหรับเด็กกอนประถมศึกษา
และประถมศึกษาปท่ี 1-6 สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประจําภาคเรียนท่ี
 2 ปการศึกษา พ.ศ. 2556

388,338.30 กรณีพิเศษ บริษัท  เชียงใหม
  เฟรชมิลค
จํากัด

388,338.30 บริษัท  เชียงใหม
เฟรชมิลค  จํากัด

388,338.30

18 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที บรรจุกลอง ขนาด
200 ซีซ.ี รสจืด สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 2 แหง
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา พ.ศ. 2556

111,045.12 กรณีพิเศษ บริษัท  เชียงใหม
  เฟรชมิลค
จํากัด

111,045.12 บริษัท  เชียงใหม
เฟรชมิลค  จํากัด

19 จางเหมารถรับ - สงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี (โซนใต) ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2557

241,920 สอบราคา นางวันเพ็ญ วาทา 229,824 นางวันเพ็ญ วาทา 229,824

20 จางเหมารถรับ-สงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด
 – หนองไมตาย (โซนเหนือ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
 2557

172,800 สอบราคา นางละไมย
ชํานาญบึงแก

164,160 นางละไมย
ชํานาญบึงแก

164,160


