
 
 
 

 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน กุมภาพันธ์   2563  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

.......................................................... 
 
 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
กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   3   เดือนมีนาคม   พ.ศ.2563 
 
 
                                                  

   (ลงชื่อ)     
 

                    (นายบรรเจิด   สอพิมาย) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง



 
                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่  3  เดือนมีนาคม   พ.ศ.2563 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 

(บาท) 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเลียบคลองส่งน้ าฝั่งซ้าย     
หมู่ที่  6 

492,000 491,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 491,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 491,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี

ผลงาน 

CNTR-0108/63 
04/02/63 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสามแยก      หมู่ที่ 6 

204,000 203,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 203,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 203,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี

ผลงาน 

CNTR-0110/63 
05/02/63 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     
ซอยวิชา  หมู่ที่ 5 

133,000 132,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 132,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 132,000 บาท 

เป็นผู้มคีุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี

ผลงาน 

CNTR-0111/63 
05/02/63 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.      
หมู่ที่ 6 

39,000 38,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 38,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 38,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี

ผลงาน 

CNTR-0112/63 
05/02/63 

5 โครงการก่อสร้างถนน
ยกระดับ คสล. ซ.ประชารัก     
หมู่ที่ 7 

39,000 38,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 38,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 38,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี

ผลงาน 

CNTR-0116/63 
11/02/63 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 
(บาท) 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

6 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.     
หมู่ที่  5 

105,000 104,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 104,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 104,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี

ผลงาน 

CNTR-0117/63 
11/02/63 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยกุ้งเนื้อย่าง     หมู่ที่ 8 

101,000 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 100,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 100,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี

ผลงาน 

CNTR-0120/63 
12/02/63 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     
เชื่อมหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7  ซอย
โรงเรียน 

256,000 255,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 255,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 255,000 บาท 

เป็นผู้มคีุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี

ผลงาน 

CNTR-0123/63 
14/02/63 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.      
ซอยนายเทียม  หมู่ที่ 9 

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

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 71,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี

ผลงาน 

CNTR-0124/63 
14/02/63 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยยายแก้ว     
หมู่ที่ 9 

358,000 357000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 357,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 357,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี

ผลงาน 

CNTR-0129/63 
19/02/63 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายโรงสูบ     
หมู่ที่ 7 

138,000 137000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 137,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 137,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี

ผลงาน 

CNTR-0130/63 
19/02/63 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.      
หมู่ที่ 9 

204,000 203,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 203,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 203,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี

ผลงาน 

CNTR-0131/63 
20/02/63 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 
(บาท) 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

13 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.     
ซอยนายพัทยา  หมู่ที่  9 

200,000 199,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 199,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 199,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี

ผลงาน 

CNTR-0132/63 
20/02/63 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 10 สายทางเข้า
หมู่บ้าน 

367,000 366,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 366,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 366,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี

ผลงาน 

CNTR-0137/63 
24/02/63 

15 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า และหรือวางท่อระบาย
น้ า ถนนส่วนราชการ            
หมู่ที่  1 

250,000 249,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.พงษ์การโยธา 
ราคา 249,000 บาท 

หจก.ป.พงษ์การโยธา 
ราคา 249,000 บาท 

เป็นผู้มคีุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี

ผลงาน 

CNTR-0139/63 
26/02/63 

         

         

         



         

 
 


