
 
 
 

 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน สิงหาคม  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 าเดือนสิงหาคม   
2562  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    3   เดอืนกันยายน   พ.ศ.2562 
 
 
                                                  

   (ลงชื่อ)     
                   (นายบรรเจิด   สอพิมาย) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือ



 
                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน สิงหาคม  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่  3  เดือนกันยายน  พ.ศ.2562 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 

(บาท) 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 1 
ซอยสมเกียรติ 

48,000 47,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  47,000  บาท 

หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  47,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

71/2562 
2 ส.ค. 2562 

 
2 ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที่ 1 

ซอยครูนวม 
 

30,000 29,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  29,000  บาท 

หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  29,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

72/2562 
2 ส.ค. 2562 

 
3 ก่อสร้างถนน  คสล.สายใน

เมือง-รังกาใหญ่  หมู่ที่ 3 
 

1,520,000 1,320,000 e-bididng หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 
ราคา  1,320,000  
บาท 

1.หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 
ราคา  1,320,000  
บาท 
2. 1.หจก.ตติชัย 
(2004) 
ราคา  1,490,000  
บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน  และเสนอ
ราคาต่ าสุด 

73/2562 
6  ส.ค. 2562 

 

4 ก่อสร้างถนน  คสล.ซอย  1
หมู่ที่  21 
 

495,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.พงษ์การโยธา 
ราคา  480,000  บาท 

หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  480,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

74/2562 
7  ส.ค. 2562 

 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 
(บาท) 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
5 ก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 

17  ซอยสุทัศ 
145,000 144,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง  2559 

ราคา  144,000  บาท 
หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  144,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

75/2562 
8 ส.ค. 2562 

 
6 ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที่ 

17  ซอยเลียบคลองใหญ่ 
 

38,000 36,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  36,000  บาท 

หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  36,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

76/2562 
8 ส.ค. 2562 

 
7 ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที่  1 

 
121,000 120,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง  2559 

ราคา  120,000  บาท 
หจก.ศิลาทอง  2559 
ราคา  120,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

77/2562 
14 ส.ค. 2562 

 
8 ก่อสร้างถนนดินยกระดับลง

หินคลุกบดอัดแน่น  หมู่ที่  
21  ซอย 2 

170,000 169,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  169,000  บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  169,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

78/2562 
16 ส.ค. 2562 

 
9 ก่อสร้างถนนดินยกระดับลง

หินคลุกบดอัดแน่น  หมู่ที่  
21  ซอย 5 

220,000 219,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  219,000  บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  219,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

79/2562 
16 ส.ค. 2562 

 
10 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหิน

คลุก  หมู่ที่  9  ซอยสมศักดิ์
พัฒนา 

60,000 59,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  59,000  บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  59,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

80/2562 
22 ส.ค. 2562 

 
11 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหิน

คลุก  หมู่ที่  9  ซอยนิยม
พัฒนา 

90,000 89,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  89,000  บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  89,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

81/2562 
22 ส.ค. 2562 

 
12 ก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่  

9 
268,000 267,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 

ราคา  267,000  บาท 
หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  267,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

82/2562 
22 ส.ค. 2562 

 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 
(บาท) 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
13 ก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่  

6 
480,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 

ราคา  479,000  บาท 
หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  479,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

83/2562 
23 ส.ค. 2562 

 
14 ก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่  

13 
380,000 379,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 

ราคา  379,000  บาท 
หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  379,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

84/2562 
26 ส.ค. 2562 

 
15 ก่อสร้างถนนหินคลุก  สาย

ล าห้วยฉกาจ  หมู่ที่  13 
90,000 89,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 

ราคา  89,000  บาท 
หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  89,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

85/2562 
26 ส.ค. 2562 

 
16 ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที่  

15 
288,000 287,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 

ราคา  287,000  บาท 
หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  287,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

76/2562 
28  ส.ค. 2562 

 
17 ก่อสร้างถนนหินคลุก  สาย

ซอย 1 บ้านนายจุล  หมู่ที่  
13 

210,000 209,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  209,000  บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  209,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

87/2562 
28 ส.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


