
แบบ สขร.1

ลําดับท่ี โครงการ ราคากลาง วิธีการจัดหา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 จัดซื้อของรางวัล สําหรับเด็กท่ีเขารวมกิจกรรมตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2557

28600 ตกลงราคา ราน ธนาภัณฑ 28,600.00 ราน ธนาภัณฑ 28,600.00 เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข

และเปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด

2 จัดซื้อไอศกรีม  สําหรับเด็กท่ีเขารวมกิจกรรมตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2557

4,800.00 ตกลงราคา นางสาวจรรยา ดวง
พรม

4,800.00 นางสาวจรรยา
 ดวงพรม

4,800.00
3 จัดซื้อขนมกรุบกรอบและวัสดุอุปกรณประกอบการเลน

เกมส สําหรับใชในการจัดกิจกรรมการตามโครงการจัด
18,200.00 ตกลงราคา นายจรัล  ไชยเอ้ือ 18,200.00 นายจรัล  ไชย

เอ้ือ
18,200.00

4 จัดซื้ออุปกรณกีฬาประจําหมูบาน ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2557 จํานวน 12 รายการ

69,633.00 ตกลงราคา ราน ทรัพยเจริญวัฒนา 69,633.00 ราน ทรัพย
เจริญวัฒนา

69,633.00

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 จัดซื้อถวยรางวัล และวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการแขงขัน
กีฬา เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการ
แขงขันกีฬาตานยาเสพติดและเพ่ือความปรองดอง
สมานฉันท ประจําป พ.ศ. 2558 (หนองคายเกมส ครั้ง
ท่ี 12)

17,084.00 ตกลงราคา ราน ทรัพยเจริญวัฒนา 17,084.00 ราน ทรัพย
เจริญวัฒนา

17,084.00

7 จัดซื้อน้ําดื่มและน้ําแข็ง สําหรับผูเขารวมกิจกรรมตาม
โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด ประจําป พ.ศ.
2557 (หนองคายเกมส ครั้งท่ี 11)

5,275.00 ตกลงราคา นางสํารวย จิตจัง 5,275.00 นางสํารวย จิต
จัง

5,275.00

8 ผาหมนวม สําหรับใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีภัยหนาว ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล

44,265.00 ตกลงราคา ราน ณ.นําทรัพย
พาณิชย

44,265.00 ราน ณ.นํา
ทรัพยพาณิชย

44,265.00
9 จางเหมาจัดทํา อาหาร พรอมน้ําดื่ม และน้ําแข็ง

สําหรับผูเขารวมโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
19,825 ตกลงราคา นางสาวนงคราญ สม

นาม
19,825.00 นางสาวนง

คราญ สมนาม
19,825.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



ลําดับท่ี โครงการ ราคากลาง วิธีการจัดหา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

10 รับจางเหมาจัดเตรียมสถานท่ี พรอมเวที และเครื่อง
ขยายเสียง สําหรับการกิจกรรมตามโครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2557

8,800.00 ตกลงราคา นายอํานาจ โพธิ์นอก 8,800.00 นายอํานาจ
โพธิ์นอก

8,800.00

11 จางเหมาจัดปาย (ไวนิล) สําหรับใชในกิจกรรมตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2557

2,178.00 ตกลงราคา โรงพิมพประทายการ
พิมพ

2,178.00 โรงพิมพ
ประทายการ
พิมพ

2,178.00

12 จางเหมาจัดทําตรายาง แบบตัวอักษร TH
SarabunPSK ขนาดแบบตัวอักษร 16 จํานวน 3 อัน

950.00 ตกลงราคา โรงพิมพประทายการ
พิมพ

950.00 โรงพิมพ
ประทายการ
พิมพ

950.00

รับจางเหมากรรมการตัดสินกีฬา ในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด
ประจําป พ.ศ. 2557 (หนองคายเกมส ครั้งท่ี 11)

17,600.00 ตกลงราคา นายนิรุตติ์ ศรีอุดม 17,600.00 นายนิรุตติ์ ศรี
อุดม

17,600.00

จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ สําหรับใชในการ
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการ
แขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด ประจําป พ.ศ. 2557
(หนองคายเกมส ครั้งท่ี 11)

1,728.00 ตกลงราคา โรงพิมพประทายการ
พิมพ

1,728.00 โรงพิมพ
ประทายการ
พิมพ

1,728.00

จางเหมาจัดทําธงสีประจําหมูบานและเสาธง สําหรับใช
ในระหวางการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการแขงขัน
กีฬาตานภัยยาเสพติด ประจําป พ.ศ. 2557 (หนองคาย
เกมส ครั้งท่ี 11)

4,200.00 ตกลงราคา นางวิจิตรา  ออนละมุล 4,200.00 นางวิจิตรา
ออนละมุล

4,200.00



ลําดับท่ี โครงการ ราคากลาง วิธีการจัดหา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

จางเหมาจัดเตรียมสถานท่ี และเครื่องขยายเสียง
สําหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตานภัยยาเสพติด ประจําป พ.ศ. 2557 (หนองคาย
เกมส ครั้งท่ี 11)

28,000.00 ตกลงราคา นายอํานาจ  โพธิ์นอก 28,000.00 นายอํานาจ
โพธิ์นอก

28,000.00

จางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลม รายงานการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

290.00 ตกลงราคา โรงพิมพเทพประทาย 290.00 โรงพิมพเทพ
ประทาย

290.00

จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารวมการ
จัดทําเวทีประชาคมเกษตรกร ภายใตโครงการ
พัฒนาการเกษตรกรครบวงจรในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

2,400.00 ตกลงราคา นางตอน หาญกลา 2,400.00 นางตอน
หาญกลา

2,400.00


