
แบบ สขร.1

ลําดับท่ี โครงการ ราคากลาง วิธีการจัดหา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 จัดซื้อตนเทียนพรรษาและชุดเครื่องไทยธรรม สําหรับ
ถวายวัดและสํานักสงฆ ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย จํานวน 12 แหง ตามโครงการ
ถวายเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ. 2557

10,140.00 ตกลงราคา ราน สิรกรณ ลิฟวิ่ง
มอลล

10,140.00 ราน สิรกรณ
ลิฟวิ่งมอลล

10,140.00 เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข

และเปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด

2 จัดซื้อน้ําดื่มและน้ําแข็ง สําหรับถวายพระและสําหรับ
ผูเขารวมการจัดกิจกรรมตามโครงการถวายเทียน
พรรษา ประจําป พ.ศ. 2557

1,640.00 ตกลงราคา นายอุดม  ขัดทรายขาว 1,640.00 นายอุดม  ขัด
ทรายขาว

1,640.00

3 จัดซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสารดิจิตอลสําหรับเครื่อง
ถายเอกสารประจําองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
 ยี่หอ KYOCERA รุน FS-6525 จํานวน 4 หลอด

15,200.00 ตกลงราคา บริษัท ก่ิงเพชร โอ.เอ.
จํากัด

15,200.00 บริษัท ก่ิงเพชร
โอ.เอ.จํากัด

15,200.00

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สําหรับใชในกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย  จํานวน 2 รายการ

7,450.00 ตกลงราคา ราน ธนาภัณฑ 7,450.00 ราน ธนาภัณฑ 7,450.00

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สําหรับใชงานในกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 13
รายการ

8,156.00 ตกลงราคา ราน ธนาภัณฑ 8,156.00 ราน ธนาภัณฑ 8,156.00

6 จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 2 บานประตู สําหรับใชงาน
ในสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 2 หลัง

8,400.00 ตกลงราคา ราน ธนาภัณฑ 8,400.00 ราน ธนาภัณฑ 8,400.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับใชงานในสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 23
รายการ

20,319.00 ตกลงราคา ราน ธนาภัณฑ 20,319.00 ราน ธนาภัณฑ 20,319.00

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ สําหรับใช
งานในกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

11,262.00 ตกลงราคา ราน ธนาภัณฑ 11,262.00 ราน ธนาภัณฑ 11,262.00

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ สําหรับใช
งานในกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

3,700.00 ตกลงราคา ราน ธนาภัณฑ 3,700.00 ราน ธนาภัณฑ 3,700.00

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับใชงานในสวนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 2 แหง
จํานวน 64 รายการ

31,674.00 ตกลงราคา ราน ธนาภัณฑ 31,674.00 ราน ธนาภัณฑ 31,674.00

11 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชงานในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบลหนอง
คาย จํานวน 2 แหง จํานวน 43 รายการ

36,548.00 ตกลงราคา ราน ธนาภัณฑ 36,548.00 ราน ธนาภัณฑ 36,548.00

12 จางเหมาเปาทอบาดาล เพ่ือใชผลิตน้ําประปาหมูบาน
บานโคกสะอาด หมูท่ี 9

4,000.00 ตกลงราคา นายอนุชา โลบไธสง 4,000.00 นายอนุชา โลบ
ไธสง

4,000.00

13 จางเหมาจัดทําปาย โคราชเกมส 1,050.00 ตกลงราคา โรงพิมพประทายการ
พิมพ

1,050.00 โรงพิมพ
ประทายการ
พิมพ

1,050.00

14 จางเหมาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
จํานวน 1 เครื่อง

7,000.00 ตกลงราคา ราน เมืองคงนครแอร –
 ตูเย็น

7,000.00 ราน เมืองคง
นครแอร –
ตูเย็น

7,000.00
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ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

15 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ  สําหรับในกิจกรรม
ตามโครงการถวายเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ. 2557
ขนาด 1.5X3 เมตร จํานวน 1 ปาย

675.00 ตกลงราคา โรงพิมพประทายการ
พิมพ

675.00 โรงพิมพ
ประทายการ
พิมพ

675.00

16 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธสนับสนุนการสราง
ความปรองดองสมานฉันท ขนาดปาย 2 x 5 เมตร

1,500.00 ตกลงราคา โรงพิมพประทายการ
พิมพ

1,500.00 โรงพิมพ
ประทายการ
พิมพ

1,500.00

17 จางเหมาติดตั้งโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
 สําหรับใชงานในกองชาง จํานวน 1 เครื่อง

500.00 ตกลงราคา ราน ธนากร
คอมพิวเตอรแอนดเท
เลโฟน

500.00 ราน ธนากร
คอมพิวเตอร
แอนดเทเลโฟน

500.00

18 จางเหมาติดตั้งโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
 ประจํากองคลัง จํานวน 1 เครื่อง

600.00 ตกลงราคา ราน อํานาจคอมพิวเตอร 600.00 ราน อํานาจ
คอมพิวเตอร

600.00


