
แบบ สขร.1

ลําดับท่ี โครงการ ราคากลาง วิธีการจัดหา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18000
BTU พรอมติดตั้ง สําหรับใชงานในสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 2 เครื่อง

56,000.00 ตกลงราคา ราน ไก เซอรวิส แอร 56,000.00 ราน ไก เซอรวิส แอร 56,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตาม

เงื่อนไขและเปนผู
เสนอราคาต่ําสุด

2 จัดซื้อปมน้ําแบบหอยโขง สําหรับใชในระบบประปา
หมูบาน ในการขอรับการสนับสนุนจากหมูบานในเขต

30,375.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด บุญ
ไทยแมชีนเนอรี่

30,375.00 หางหุนสวนจํากัด บุญ
ไทยแมชีนเนอรี่

30,375.00
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ สําหรับใชในวันอบรมผูเขารวม

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผูสูงอายุ จํานวน 5 รายการ
3,300.00 ตกลงราคา ราน ธนาภัณฑ 3,300.00 ราน ธนาภัณฑ 3,300.00

4 จัดซื้อวัสดุกอสราง   สําหรับใชในกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 45 รายการ

26,483.00 ตกลงราคา ราน ประทายคาเหล็ก 26,483.00 ราน ประทายคาเหล็ก 26,483.00

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 จํานวน 2 กลอง

6,400.00 ตกลงราคา บริษัท ก่ิงเพชร โอ.
เอ.จํากัด

6,400.00 บริษัท ก่ิงเพชร โอ.
เอ.จํากัด

6,400.00

7 จัดซื้อน้ําดื่ม และน้ําแข็ง สําหรับใชในกิจกรรมตาม
โครงการบัณฑิตนอย ประจําป พ.ศ. 2557

870.00 ตกลงราคา นายอุดม ขัดทรายขาว 870.00 นายอุดม ขัดทรายขาว 870.00

8 จางเหมาจัดสถานท่ีตกแตงซุม สําหรับใชในการจัด
กิจกรรมตามโครงการการจัดแสดงและจําหนาย
ผลิตภัณฑ งานวันของดีอําเภอประทาย ประจําป 2557

26,800.00 ตกลงราคา นางสาวน้ําฝน เพชร
รักษา

26,800.00 นางสาวน้ําฝน เพชร
รักษา

26,800.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



ลําดับท่ี โครงการ ราคากลาง วิธีการจัดหา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

9 จางเหมาจัดตกแตงประดับริ้วขบวน สําหรับขบวนแห
ในพิธีเปดการจัดกิจกรรมตามโครงการการจัดแสดง
และจําหนายผลิตภัณฑ งานวันของดีอําเภอประทาย
ประจําป 2557

40,000.00 ตกลงราคา นางสาวสุมาลี ออม
นอก

40,000.00 นางสาวสุมาลี ออม
นอก

40,000.00

10 จางเหมารถทัวรปรับอากาศ 2 ชั้น (รถโคช) สําหรับ
เดินทางเขารวมกิจกรรมตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพผูสูงอายุ ณ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัด
หนองคาย โดยเดินทางไปในวันท่ี 22 เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2557

56,000.00 ตกลงราคา นายวัฒนา ศรีเมืองเฮา 56,000.00 นายวัฒนา ศรีเมืองเฮา 56,000.00

11 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ สําหรับใช
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผูสูงอายุ ขนาด 2.5X4 เมตร  จํานวน 1 ปาย

1,500.00 ตกลงราคา โรงพิมพเทพประทาย 1,500.00 โรงพิมพเทพประทาย 1,500.00

12 จางเหมาประกอบอาหารและจัดทําอาหารวาง ในวัน
อบรม สําหรับผูเขารวมกิจกรรมตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพผูสูงอายุ ในวันท่ี 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.
2557

11,550.00 ตกลงราคา นางสาวอภัสนันท
รุงเรืองธนากุล

11,550.00 นางสาวอภัสนันท
รุงเรืองธนากุล

13 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเปนการท่ัวไป  พ.ศ. 2557 ขนาดปาย 2 x 5
เมตร จํานวน 1 ปาย

1,500.00 ตกลงราคา  โรงพิมพประทาย
การพิมพ

1,500.00  โรงพิมพประทาย
การพิมพ

14 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ รณรงค ตอตานยา
เสพติด ขนาดปาย 2 x 4.8 เมตร จํานวน 1 ปาย

1,440.00 ตกลงราคา  โรงพิมพประทาย
การพิมพ

1,440.00  โรงพิมพประทาย
การพิมพ

15 จางเหมาวอมแซมระบบประปา ม.11 34,500.00 ตกลงราคา ราน เตียเพชรวัสดุ 34,500.00 ราน เตียเพชรวัสดุ
16 จางเหมาจัดทําปาย สําหรับใชในกิจกรรมตามโครงการ

บัณฑิตนอย ประจําป พ.ศ. 2557
1,020.00 ตกลงราคา โรงพิมพเทพประทาย 1,020.00 โรงพิมพเทพประทาย



ลําดับท่ี โครงการ ราคากลาง วิธีการจัดหา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

17 จางเหมาแรงงานเพ่ือปรับปรุงอาคารสํานักงาน ท่ีทํา
การองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

9,000.00 ตกลงราคา ราน พอเพียงวัสดุ 9,000.00 ราน พอเพียงวัสดุ

18 จางเหมาประกอบอาหาร สําหรับคณะทํางาน ใน
ระหวางการจัดประชุมประชาคมตามโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนชุมชน

8,400.00 ตกลงราคา นางสาวอภัสนันท
รุงเรืองธนากุล

8,400.00 นางสาวอภัสนันท
รุงเรืองธนากุล

19 จางเหมาจัดเตรียมสถานท่ี สําหรับจัดกิจกรรมตาม
โครงการบัณฑิตนอย ประจําป พ.ศ. 2557

6,070.00 ตกลงราคา นางบุญยัง บรรดาศักดิ์ 6,070.00 นางบุญยัง บรรดาศักดิ์


