
 
 
 

 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน พฤษภาคม  2562  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

.......................................................... 
 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540 มาตรา 9  วรรคหนึ่ง (8) เกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการพิจารณาเป็นราย
เดือนทุกๆเดือน  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  รายชื่อ
ผู้เสนอราคา  และราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป  
เพ่ือเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจสอบของประชาชน นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ขอประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน 
พฤษภาคม   2562  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    10   เดือนมิถุนายน   พ.ศ.2562 
 
 
                                                  

   (ลงชื่อ)     
                   (นายบรรเจิด   สอพิมาย) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือ



 
                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน พฤษภาคม  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่  11  เดือนเมษายน  พ.ศ.2562 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 

(บาท) 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ก่อสร้างถนน  คสล.สาย   
หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 16 
 

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุ
ก่อสร้าง 
ราคา  499,000  บาท 

หจก.ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุ
ก่อสร้าง 
ราคา  499,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

54/2562 
1 พ.ค. 2562 

 
2 ก่อสร้างถนน  คสล.สาย   

หมู่ที่ 15  ไปโรงสีชุมชน 
(ช่วงศาลปู่ตา) 
 

438,000 437,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุ
ก่อสร้าง 
ราคา  437,000  บาท 

หจก.ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุ
ก่อสร้าง 
ราคา  437,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

55/2562 
2 พ.ค. 2562 

 

3 ก่อสร้างถนน  สายหนองตา
โข่ แยก 2  หมู่ที่ 13 
 

72,000 71,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  71,000  บาท 

หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  71,000  บาท 

เป็นผู้มคีุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

56/2562 
7 พ.ค. 2562 

 
4 ก่อสร้างถนน  คสล.ซอย

อาจารย์มยุรี  หมู่ที่ 4 
 

61,000 60,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  60,000  บาท 

หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  60,000  บาท 

เป็นผู้มคีุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

57/2562 
7 พ.ค. 2562 

 
5 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยจิระ 

หมู่ที่  12 
 

93,000 92,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  92,000  บาท 

หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  92,000  บาท 

เป็นผู้มคีุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

58/2562 
7 พ.ค. 2562 

 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 
(บาท) 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
6 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยป้า

หนา  หมู่ที่ 3 
 

56,000 55,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  55,000  บาท 

หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  55,000  บาท 

เป็นผู้มคีุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

59/2562 
7 พ.ค. 2562 

 
7 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย

พันแต๋ว  หมู่ที่ 15 
 

64,000 63,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  63,000  บาท 

หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  63,000  บาท 

เป็นผู้มคีุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

60/2562 
7 พ.ค. 2562 

 
8 ก่อสร้างถนน  คสล.สายเลียบ

คลองส่งน้ า  หมู่ที่ 13 ช่วง
บ้านส าราญใจ 
 

394,000 363,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุ
ก่อสร้าง 
ราคา  363,000  บาท 

หจก.ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุ
ก่อสร้าง 
ราคา  363,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

61/2562 
27 พ.ค. 2562 

 

         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


