
 
 
 

 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน กันยายน  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
กันยายน   2563  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    5   เดอืนตุลาคม   พ.ศ.2563 
 
 
                                                  

   (ลงชื่อ)     
                   (นายบรรเจิด   สอพิมาย) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง



 
                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน กันยายน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่   5   เดือนตุลาคม   พ.ศ.2563 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 

(บาท) 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ก่อสร้างถนน  คสล. สายหมู่
ที่ 16  เชื่อมหมู่ที่  3  
(เลียบคลองหนองโบสถ์) 

205,000 204,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 
ราคา  204,000  บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 
ราคา  204,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 
 

CNTR-0354/2563 
1 ก.ย. 2563 

 

2 ก่อสร้างถนน  คสล. ซอย  2
หมู่ที่ 21 

254,000 253,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 
ราคา  253,000  บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 
ราคา  253,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 
 

CNTR-0356/2563 
2 ก.ย. 2563 

 

3 ก่อสร้างถนน  คสล. ซอย
คลองใหญ่  หมู่ที่ 17   
(ถนนเลียบคลองใหญ่) 

122,000 121,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 
ราคา  121,000  บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 
ราคา  121,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 
 

CNTR-0359/2563 
3 ก.ย. 2563 

 

4 ก่อสร้างถนน  คสล.และหรือ
ซ่อมแซม  หมู่ที่  17 
 

349,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 
ราคา  348,000  บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 
ราคา  348,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 
 

CNTR-0360/2563 
3 ก.ย. 2563 

 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 
(บาท) 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
5 ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  

17 
 

23,000 22,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 
ราคา  22,000  บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 
ราคา  22,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 
 

CNTR-0364/2563 
8 ก.ย. 2563 

 

6 ก่อสร้างถนนดินพร้อมทับ
หน้าหินคลุก ซอยนายยง  
หมู่ที่  15 
 

17,000 16,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  16,000  บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  16,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

CNTR-0368/2563 
8 ก.ย. 2563 

 

7 ก่อสร้างถนนดินและหรือ
ถนนดินกลบหินคลุก  หมู่ที่  
17 
 

25,000 24,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  24,000  บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  24,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

CNTR-0370/2563 
8 ก.ย. 2563 

 

8 ก่อสร้างถนนดินพร้อมทับ
หน้าหินคลุก ซอยสมนึก   
หมู่ที่  15 
 

10,000 9,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  9,000  บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  9,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

CNTR-0371/2563 
8 ก.ย. 2563 

 

9 ก่อสร้างถนนดินพร้อมทับ
หน้าหินคลุก ซอยตารด   
หมู่ที่  15 
 

37,000 36,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  36,000  บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  36,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

CNTR-0372/2563 
8 ก.ย. 2563 

 

10 ก่อสร้างถนนดินพร้อมทับ
หน้าหินคลุก ซอยเที่ยงมวยดี  
หมู่ที่  15 
 

27,000 26,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  26,000  บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  26,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

CNTR-0373/2563 
8 ก.ย. 2563 

 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 
(บาท) 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
11 ก่อสร้างถนนดินพร้อมทับ

หน้าหินคลุก ซอยเที่ยงมวยดี  
หมู่ที่  15 
 

27,000 26,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  26,000  บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  26,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 

CNTR-0373/2563 
8 ก.ย. 2563 

 

12 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก
โรงสูบน้ าประปา  หมู่ที่  9 
 

51,000 50,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  50,000  บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  50,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 
 

CNTR-0374/2563 
8 ก.ย. 2563 

 

13 ก่อสร้างรางหรือระบายน้ า
จากบ้านนายอิศราถึงบ้าน
นางสุภาพ  หมู่ที่  8 
 

490,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.พงษ์การโยธา 
ราคา  489,000  บาท 

หจก.ป.พงษ์การโยธา 
ราคา  489,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 
 

CNTR-0375/2563 
9 ก.ย. 2563 

 

14 ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.
ซอยนายช้อย  หมู่ที่  17 
 

125,000 124,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวเอสพี 
เอ็นจิเนียริ่ง 2016  
จ ากัด 
ราคา  124,000  บาท 

บริษัท  ดับบลิวเอสพี 
เอ็นจิเนียริ่ง 2016  
จ ากัด 
ราคา  124,000  บาท 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 
 

CNTR-0376/2563 
10 ก.ย. 2563 

 

15 ก่อสร้างท่อระบายน้ าสาย
หลักพร้อมบ่อพัก   หมู่ที่  
15 
 

155,000 154,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวเอสพี 
เอ็นจิเนียริ่ง 2016  
จ ากัด 
ราคา  154,000  บาท 

บริษัท  ดับบลิวเอสพี 
เอ็นจิเนียริ่ง 2016  
จ ากัด 
ราคา  154,000  บาท 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 
 

CNTR-0377/2563 
11 ก.ย. 2563 

 

 
 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 
(บาท) 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
16 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

จากบ้านตาเที่ยง-บ้าน
แม่พิมพ์  หมู่ที่  12 
 

392,000 391,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.พงษ์การโยธา 
ราคา  391,000  บาท 

หจก.ป.พงษ์การโยธา 
ราคา  391,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 
 

CNTR-0378/2563 
14 ก.ย. 2563 

 

17 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์   
หมู่ที่  21 
 

189,000 188,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวเอสพี 
เอ็นจิเนียริ่ง 2016  
จ ากัด 
ราคา  188,000  บาท 

บริษัท  ดับบลิวเอสพี 
เอ็นจิเนียริ่ง 2016  
จ ากัด 
ราคา  188,000  บาท 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 
 

CNTR-0389/2563 
25 ก.ย. 2563 

 

18 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย
และแผงโซล่าเซลล์ ชุมชน
บ้านเอื้ออาอาทร  หมู่ที่  14 
 

334,000 333,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 
ราคา  333,000  บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 
ราคา  333,000  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 
 

CNTR-0390/2563 
29 ก.ย. 2563 

 

18 ปรับปรุงซ่อมแซมจุดทิ้งขยะ
บ้านเอื้ออาทร  หมู่ที่  14 
 

350,000 332,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวเอสพี 
เอ็นจิเนียริ่ง 2016  
จ ากัด 
ราคา  332,000  บาท 

บริษัท  ดับบลิวเอสพี 
เอ็นจิเนียริ่ง 2016  
จ ากัด 
ราคา  332,000  บาท 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคยมี
ผลงาน 
 

CNTR-0391/2563 
30 ก.ย. 2563 

 

         
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


