
 
 
 

 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน กรกฎาคม   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
กรกฎาคม  2563  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    4     เดือนสิงหาคม   พ.ศ.2563 
 
 
                                                  

   (ลงชื่อ)     
                    (นายบรรเจิด   สอพิมาย) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือ



 
                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนกรกฎาคม  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่    4    เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2563 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 

(บาท) 
วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 
 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านกอก-บ้านรก  
หมู่ที่ 5 

266,000 265,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 265,000 
บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 265,000 
บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-0268/63 
2/7/2563 

2 
 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที ่5 143,000 142,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 142,000 
บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 142,000 
บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-0271/63 
3/7/2563 

3 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที ่11 205,000 204,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 204,000 
บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 204,000 
บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-0272/63 
3/7/2563 

4 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย 1 หมู่ที่ 13 202,000 201,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 201,000 
บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 201,000 
บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-0277/63 
9/7/2563 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 
(บาท) 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยน้าประชา  หมู่
ที ่12 

202,000 201,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 201,000 
บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 201,000 
บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-0278/63 
9/7/2563 

6 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.   หมู่ที ่13 341,000 340,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 340,000 
บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 340,000 
บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-0280/63 
10/7/2563 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหรือวางท่อระบาย
น้ า  หมู่ที่  20 

204,000 203,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.พงษ์การ
โยธา 

ราคา 203,000 
บาท 

หจก.ป.พงษ์การ
โยธา 

ราคา 203,000 
บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-0286/63 
15/7/2563 

8 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ซอยบ้านนายผันยอด
แก้ว   หมู่ที ่13 

91,000 90,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 90,000 
บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 90,000 
บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-0288/63 
20/7/2563 

9 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายหลังสหกรณ์-
บ้านวังหิน   หมู่ที ่13 

205,000 204,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 204,000 
บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 204,000 
บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-0289/63 
20/7/2563 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 
(บาท) 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอยร่วมใจพัฒนา  
หมู่ที่ 15 

88,000 87,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 87,000 
บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 87,000 
บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-0291/63 
21/7/2563 

         

 


