
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

หจก.รุงเรืองประสพโชค 3,346,905.90

หจก.9อินทรียกอสราง 2,960,000

หจก.ตติญชัย(2004) 2,700,000 หจก.ตติญชัย(2004) 2,700,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    508/63   

ลว. 23กค. 63

ไมผานการ

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

1

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก     

 คอนกรีต อบจ.นม.21112 บานโปง

ไทร-บานซับสําราญ อ.ปากของ จ.นม.

3,696,000 3,520,062.56
ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส

หจก.นําโชคสุมิตตา
ไมผานการ

ตรวจสอบ

หจก.ไซโซ คอนสตรัคช่ัน 699,888 หจก.ไซโซ คอนสตรัคช่ัน 699,888
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    522/63  

ลว.30 กค. 63

หจก.ตติญชัย(2004) 790,000

3
กอสรางสนามเปตอง รร.เมืองยางศึกษา

 อ.เมืองยาง จ.นม.
270,000 270,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เสนาโฮมโปร เซ็นเตอร 268,000 หจก.เสนาโฮมโปร เซ็นเตอร 268,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    397/63     

  ลว.1 กค. 63

4

ปูพื้นคอนกรีตบลอก หนา 6 ซม.

(ดานขางลานพระพุทธรูป) รร.โนนไทย

คุรุอุปถัมภ2 อ.โนนไทย จ.นม.

320,000 320,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 317,500 หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 317,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    430/63   

ลว.16 กค. 63

ไทร-บานซับสําราญ อ.ปากของ จ.นม.

ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
10094001,000,000

กอสรางถนนคสล.เชื่อมระหวางบาน

หนองเกตุ ม.4 ต.หนองน้ําใสไปบาน

มะคางาม ม.4 ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นม.
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หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

5

ปรับปรุงถนนสายบานวังโพธิ์ ม.2        

  ต.วังโพธิ์ -เขตบานดอนตะหนิน ม.2   

  ต.โคกกระเบื้อง อ.บานเหลื่อม จ.นม.

499,000 501,300 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 494,000 หจก.อินทรีย ประทาย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    403/63     

  ลว.9 กค. 63

จางกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน

6

จางกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน

และจางเหมารถROLL OFF (พวง) 

ขนสงของเสียอันตรายจากชุมชนจ.นม. 

พรอมจัดทําปายไวนิลโครงการฯตาม

นโยบาย"จังหวัดสะอาดโคราชไรขยะ"

496,044 496,044 เฉพาะเจาะจง บจ.เบตเตอร เวิลด กรีน 490,950 บจ.เบตเตอร เวิลด กรีน 490,950
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    404/63     

  ลว.9 กค. 63

7

กอสรางถนนคสล.สายบ.โนนประดู ม.1 

 ต.พะงาด เชื่ม บานสระกรวด ม.2       

 ต.ในนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

500,000 504,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล5210 นครราชสีมา 496,000 หจก.ณัฐพล5210 นครราชสีมา 496,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    405/63     

  ลว. 9 กค. 63

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,565,000 หจก.มะคาพัฒนาการ 1,565,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

หจก.รงุเรืองประสพโชค 1,898,953.99

หจก.ตติญชัย(2004) 1,630,000

2,087,594.342,396,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก      

  คอนกรีต อบจ.นม.06202 บานหนอง

ขาม-คลองเมือง อ.จักราช จ.นม.

8
ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

หจก.เจตนะธรรมคาไม 6,620,000

บจ.มวลมิตร คอนสรัคช่ัน 6,630,000

หจก.ตติญชัย(2004) 6,800,000

สมบัติครบถวน ยังไมทํา

ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
8,329,796.128,371,000

ซอมสรางถนนคสล.อบจ.นม.01312 

บานวัดเลียบ-บานพุซา อ.เมือง จ.นม.
9

หจก.มะคาพัฒนาการ 6,497,240 หจก.มะคาพัฒนาการ 6,497,240
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 6,666,000

10

กอสรางถนนคสล.สายบานหวยชงโค ม.

1 ต.วังโพธิ์ เชื่อมบาน โนนสมบูรณ ม.9

 ต.ชอระกา อ.บานเหลื่อม จ.นม.

497,000 425,100 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 421,000 หจก.อินทรีย ประทาย 421,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    432/63  

ลว. 16 กค. 63

11

กอสรางถนนคสล.บานหวยชงโค ม.1   

 ต.วังโพธิ์ เชื่อมบานโนนตาลเสี้ยน ม.12

 ต.โคกกระเบื้อง อ.บานเหลื่อม จ.นม.

497,000 425,100 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 421,000 หจก.อินทรีย ประทาย 421,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    427/63  

ลว. 16 กค. 63

12

กอสรางถนนคสล.จากบานหนองโบสถ 

ม.12 ต.วังโรงใหญ เชื่อมบานวังโรงนอย

 ม.4 ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นม.

500,000 467,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยศิลาพาณิชย 464,000 หจก.ทรัพยศิลาพาณิชย 464,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    406/63  

ลว.10 กค. 63

อิเล็กทรอนิกสบานวัดเลียบ-บานพุซา อ.เมือง จ.นม.



หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

13
ปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการ    

อบจ.นม.ประจําอ.คง จ.นม.
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 495,000 หจก.อินทรีย ประทาย 495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    408/63  

ลว.10 กค. 63

กอสรางถนนคสล.สายบ.โนนทองหลาง 

ม.4 ต.วังโพธิ์ อ.บานเหลื่อม เชื่อม      สมบัติครบถวน     428/63   
14

ม.4 ต.วังโพธิ์ อ.บานเหลื่อม เชื่อม      

 บานตะโกนอย ต.บานปรางค อ.คง     

  จ.นม.

497,000 425,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 421,000 หจก.อินทรีย ประทาย 421,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    428/63   

ลว. 16 กค. 63

15

ปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการ 

อบจ.นม.ประจําอ.โนนสูง อ.โนนสูง      

  จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 495,000 หจก.อินทรีย ประทาย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    420/63   

ลว.15 กค. 63

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทสิ้นเปลือง 51,527 51,527 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิวัตพานิช 51,527 หจก.พรวิวัตพานิช 51,527
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    481/63   

ลว.20 กค. 63



หนา้ท ี5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,530,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,220,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,220,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

บจ.มวลมิตร คอนสรัคช่ัน 1,716,155.10
ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
1,985,0002,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางสายบ.ดอนฆาเสือ

 ม.9 ต.บัวใหญ เชื่อมตอ ถนนทางหลวง17 บจ.มวลมิตร คอนสรัคช่ัน 1,716,155.10

หจก.ตติญชัย(2004) 1,520,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,560,000

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 1,890,000

18

กอสรางถนนคสล.จากบานสีสุก ม.1     

  ต.สีสุก เชื่อม บานโนนอุดม ม.8        

    ต.บึงสําโรง อ.แกงสนามนาง จ.นม.

495,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รมไม ใบใหญ 479,000 หจก.รมไม ใบใหญ 479,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    416/63  

ลว.14 กค. 63

19

กอสรางถนนคสล.จากบานสีสุก ม.1     

 ต.สีสุก เชื่อม บานพะไล ม.4            

ต.บึงพะไล อ.แกงสนามนาง จ.นม.

500,000 508,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รมไม ใบใหญ 495,000 หจก.รมไม ใบใหญ 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    415/63  

ลว.14 กค. 63

20

กอสรางถนนคสล. จากบานหนองเอ่ียน

 ม.3 ต.สีสุก เชื่อมบานหัวบึง ม.1        

 ต.บึงพะไล อ.แกงสนามนาง จ.นม.

500,000 491,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รมไม ใบใหญ 487,000 หจก.รมไม ใบใหญ 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    414/63 

ลว.14 กค. 63

อิเล็กทรอนิกส
1,985,0002,000,000 ม.9 ต.บัวใหญ เชื่อมตอ ถนนทางหลวง

202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ จ.นม.
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หนา้ท ี6

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

หจก.ตติญชัย(2004) 1,280,000 หจก.ตติญชัย(2004) 1,280,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,574,593.80

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,450,000

ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
2,019,481.092,328,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.19204 บานบึง

ออ-บานโตนด ม.3 ต.พันดุง              

 อ.ขามทะเลสอ จ.นม.

21

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,450,000

หจก.เอส.อิเตอร มารเก็ตติ้ง 1,420,000

22

กอสรางถนนคสล.สายบ.หนองตะครอง

ใหญ ม.5 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง-บานใหม

ปฏิบัติรปู ม.12 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง      

 จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก. พ.สิรภพ 495,000 หจก. พ.สิรภพ 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    425/63   

ลว.16 กค. 63

23

กอสรางถนนคสล. ทางแยกทางหลวง 

2223 บานภูดินทอง ม.15ต.โนนรัง-

บานพันธเจริญ ม.12 ต.ชุมพวง           

   อ.ชุมพวง จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก. พ.สิรภพ 495,000 หจก. พ.สิรภพ 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    426/63   

ลว. 16 กค. 63

24
ปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการ 

ประจําอ ปากชอง  อ.ปากชอง จ.นม.
500,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 486,000 หจก.อินทรีย ประทาย 486,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    421/63   

ลว.15 กค. 63

 อ.ขามทะเลสอ จ.นม.



หนา้ท ี7

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,320,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,320,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป(200) 1,400,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,330,000

ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
1,799,0001,976,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก      

 คอนกรีตอบจ.นม.12208               

บานหนองแจงใหญ-บานอีโค                

 อ.บัวใหญ จ.นม.

25

หจก.ตติญชัย(2004) 1,330,000

หจก.ตติญชัย(2004) 960,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 920,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 770,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 770,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
1,204,0001,202,000

กอสรางถนนผิวจราจรลาดยาง           

 บานโนนแหน ม.3 ต.หนองแวง เชื่อม 

บานวังกะทะ ม.9 ต.สํานักตะครอ        

   อ.เทพารักษ จ.นม.

26

 อ.บัวใหญ จ.นม.



หนา้ท ี8

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

บจ.อารเอ็มเอ ซิติ้ มอเตอรส 683,900

บจ.พระนคร มอเตอร 766,600

บจ.เฉลิมชัยออโตเซลล 636,000

 บจ.สยามนิสสันบูรพาปราจีน 690,000 บจ.สยามนิสสันบูรพาปราจีน 690,000

บจ.ชุนหลี ปราจีนบุรี 634,000

หจก.โตโยตาโคราช 1988 848,000

บจ.เจริญผลมอเตอรเซลลสุรินทร 736,900

บจ.มิตซอูุบลราชธานี ออโดโมบิล 600,000 บจ.มิตซอูุบลราชธานี ออโดโมบิล 600,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

บจ.เจริญศรีนครพนม(2012) 735,000

บจ.อเมริกัน มอเตอร มอเตอรส 

(เชียรใหม)
765,445

บจ.อุทัยยนตการ 722,000

บจ.แกรนดไดรฟ จํากัด 715,860

บจ.กรีช ออโตเซอรวิส 711,900

ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
868,000868,000

ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด1ตัน         

 จํานวน1คันสําหรับรร.สาหรายวิทยาคม
27



หนา้ท ี9

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,434,360

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,445,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,790,000

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 1,549,000ประกวดราค
1,954,0001,990,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก      

 คอนกรีต อบจ.นม.01207              28 บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 1,549,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,950,000

หตก.เอส.อิเตอร มารเก็ตติ้ง 1,350,000 หตก.เอส.อิเตอร มารเก็ตติ้ง 1,350,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

หจก.ตติญชัย(2004) 1,530,000

29

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก      

 คอนกรีต อบจ.นม.13202             

หนองมวงใหญ-บานหนองกุง              

อ.ประทาย จ.นม.

495,000 474,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 470,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 470,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    517/63  

ลว. 24กค. 63

30

กอสรางถนนคสล.บานสระมะคา ม.2 

ต.หนองไมไผ อ.หนองบุญมาก เชื่อม

บานแชะ ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นม.

500,000 503,200 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ๊ียบสูนคาวัสดุ 495,000 หจก.เจ๊ียบสูนคาวัสดุ 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  510/63      

 ลว. 23กค. 63

31
ปรับปรุงพัฒนาลานกีฬา รร.เขาใหญ

415,403 413,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล5210 นครราชสีมา 410,500 หจก.ณัฐพล5210 นครราชสีมา 410,500
สมบัติครบถวน     444/63   

ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
1,954,0001,990,000 คอนกรีต อบจ.นม.01207              

บานโพธ์ิเตี้ย-บานพลกรัง อ.เมือง จ.นม.

28



หนา้ท ี10

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

32

กอสรางถนนคสล.บ.หนองไมไผแสนสุข 

ม.9 ต.หนองไมไผ อ.หนองบุญมาก 

เชื่อม ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ๊ียบสูนคาวัสดุ 495,000 หจก.เจ๊ียบสูนคาวัสดุ 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    509/63   

ลว. 23กค. 63

กอสรางถนนคสล. บานโคกเพชร ม.4   

33

กอสรางถนนคสล. บานโคกเพชร ม.4   

 ต.โนนรัง-บานโนนชาด ม.18 ต.ทาลาด

  อ.ชุมพวง จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภพ 495,000 หจก.พ.สิรภพ 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    447/63    

 ลว. 22กค. 63

34

กอสรางถนนคสล.บานโนนรัง ม.5      

ต.กฤษณา เชื่อมบานหวยลุง ม2         

 ต.วังโรงใหญ อ.สีคิ้ว จ.นม.

500,000 467,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยศิลาพาณิชย 465,000 หจก.ทรัพยศิลาพาณชย 465,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    435/63    

 ลว. 20กค. 63

35
ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร              

 รร.ปากชอง2
464,558 464,558 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล5210 นครราชสีมา 461,000 หจก.ณัฐพล5210 นครราชสีมา 461,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    445/63    

 ลว. 22กค. 63

36 กอสรางถนนคสล.รร.สาหรายวิทยาคม 494,000 463,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสราง 460,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 460,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    521/63    

 ลว. 30กค. 63



หนา้ท ี11

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

37

กอสรางถนนคสล.(จากถนนพิมาย-ชุม

พวง)แยกไปหนองแรงเฒา บานบุสามัคค ี

ม.9 ต.โบลถ อ.พิมาย เชื่อมบานสอง

คอน ม.16 ต.ทาลาด อ.ชุมพวง จ.นม.

500,000 484,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ราชสีมายงกิตต 484,000 บจ.ราชสีมายงกิตต 480,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    441/63   

ลว. 22กค. 63

คอน ม.16 ต.ทาลาด อ.ชุมพวง จ.นม.

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,240,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,240,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,599,000

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 1,559,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,300,000

หตก.เอส.อิเตอร มารเก็ตติ้ง 1,480,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,450,000

หจก.แสงฟากอสราง 1,500,000

หจก. แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 1,480,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,214,000 หจก.โคราชพัฒนะ 1,214,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

หจก.อังครงครักษพาณิชย 1,249,000

ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
1,731,0001,760,000

ซอมสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต     

  อบจ.นม.15206 บานเมืองที-บานธาร

ละหลอด อ.พิมาย จ.นม.

38

ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
39

กอสรางถนนคสล.บานหนองจาน ม.4 

ต.หนองหวา (บานนางภควดี โหมดนอก -    

เขตบานฝาผนัง) ม.1 ต.เมืองพะไล          

    อ.บัวลาย จ.นม.

2,000,000 1,763,000



หนา้ท ี12

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,267,538.27

หจก.ตติญชัย(2004) 1,370,000

หตก.เอส.อิเตอร มารเก็ตติ้ง 1,380,000

หจก.9อินทรียกอสราง 1,180,000
40

ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
1,712,6001,735,000

กอสรางถนนลาดยางบานหนองไผ ม.1 

ต.หนองหญาขาว เชื่อม บานไทรงาม    
หจก.9อินทรียกอสราง 1,180,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,558,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,099,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,099,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

41

กอสรางถนนคสล.บานหลุบกุง ม.10     

 ต.โนนจาน อ.บัวลาย-บานโคกกลาง    

    ม.8 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ จ.นม.

494,000 481,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อาทิตยฉาย คอนสตรัคช่ัน 477,000 หจก.อาทิตยฉาย คอนสตรัคช่ัน 477,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    540/63    

 ลว. 6 สค. 63

42
ขุดขวดสระน้ํา รร.มัธยมประดูวัฒนา    

 ต.บานแปรง อ.ดานขุนทด จ.นม.
498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 493,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 493,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

43

กอสรางคสล.สายในเมืองบานใหม

สามัคคี ม.16 ต.ในเมือง-บานสระงาม 

ม.12 ต.ทาหลวง อ.พิมาย จ.นม.

500,000 482,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ราชสีมายงกิตต 478,000 บจ.ราชสีมายงกิตต 478,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    440/63   

ลว. 22กค. 63

40
อิเล็กทรอนิกส

1,712,6001,735,000ต.หนองหญาขาว เชื่อม บานไทรงาม    

   ม.2 ต.หนองน้ําใส อ.สีคิ้ว จ.นม.



หนา้ท ี13

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

44

กอสรางถนนคสล.สายบานดอนหัน ม.8

 ต.บัวลาย อ.บัวลาย-บานสามเมือง ม.1

 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นม.

494,000 481,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อาทิตยฉาย คอนสตรัคช่ัน 477,000 หจก.อาทิตยฉาย คอนสตรัคช่ัน 477,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    541/63    

 ลว. 6 สค. 63

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต
45

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต

 รร.สาหรายวิทยาคม อ.ขุมพวง จ.นม.
494,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 490,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 490,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    511/63   

ลว. 24กค. 63

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,330,000

บจ.ราชสีมายงกิตต 1,139,000 บจ.ราชสีมายงกิตต 1,139,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

บจ.มวลมิตร คอนสรัคช่ัน 1,463,000

หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,188,000

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 1,660,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,470,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,510,000

หจก. ณภัทร ธิดา คอนสตรัคช่ัน
ไมผานการ

ตรวจสอบ

46
ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
1,670,0002,000,000

กอสรางถนนคสล.บานใหมดอนเปลา    

  ม.15 ต.ใหม เชื่อมต.ดอนชมพู อ.โนน

สูง จ.นม.



หนา้ท ี14

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,420,000

หจก. แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 1,417,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,320,000 หจก.ตติญชัย(2004) 1,320,000
สมบัติครบถวน ยังไมทํา

ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
1,898,0002,000,000

กอสสรางถนนลาดยางบานรกฟา ม.11 

ต.ดานชาง อ.บัวใหญ ถึง ถนนลาดยาง

สี่แยก บานหนองใฮ ม.12 ต.บัวลาย     

  อ.บัวลาย จ.นม.

47

หจก.ตติญชัย(2004) 1,320,000 หจก.ตติญชัย(2004) 1,320,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

48

กอสรางถนนยกคันดิน (สายหัวสระ-

หนองกราด)บานหัวสระ ม.4 ต.สํานัก

ตะครอ อ.เทพารักษ เชื่อมบานหนอง

กราด ม.3 ต.หนองกราด อ.ดานขุนทด 

จ.นม.

500,000 711,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล5210 นครราชสีมา 495,500 หจก.ณัฐพล5210 นครราชสีมา 495,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    446/63   

ลว.22 กค. 63

49

กอสรางถนนคสล.บานสระซาง ม.5      

 ต.ไทยเจริญ-บานปรางคประเสริฐ ม.7  

  ต.บานใหม อ.หนองบุญมาก จ.นม.

500,000 501,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ๊ียบสูนคาวัสดุ 495,000 หจก.เจ๊ียบสูนคาวัสดุ 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    543/63    

 ลว. 7 สค. 63

50

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 
493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 488,000 บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 488,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    526/63   

ลว.31 กค. 63

  อ.บัวลาย จ.นม.



หนา้ท ี15

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

51

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 

รร.บานใหมพิอทยาคมจ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 488,000 บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    527/63   

ลว.31 กค. 63

รร.บานใหมพิอทยาคมจ.นม.

52

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 

รร.สุขไพบูลยวิริยะวิทยาจ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 487,000 บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    528/63   

ลว.31 กค. 63

53

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 

รร.ครบุร ี จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 488,000 บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    529/63   

ลว.31 กค. 63

54

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 

รร.สะแกราชธวัชศกึษา จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 489,000 บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 489,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    530/63   

ลว.31 กค. 63



หนา้ท ี16

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

55

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 

รร.อรพิมพวิทยา จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 488,000 บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    532/63   

ลว.31 กค. 63

รร.อรพิมพวิทยา จ.นม.

56

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน  

รร.วังน้ําเขียวพิทยาคม จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 487,000 บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    533/63   

ลว.31 กค. 63

57

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน    

 รร. บานใหมพิทยาคม จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 488,000 บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    534/63   

ลว.31 กค. 63

58

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน    

 รร. วังหมีพิทยาคม จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 487,000 บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    535/63   

ลว.31 กค. 63



หนา้ท ี17

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

59

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน    

 รร. ลําพระเพลิงพิทยาคม  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 489,000 บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 489,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    536/63   

ลว.31 กค. 63

 รร. ลําพระเพลิงพิทยาคม  จ.นม.

60

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน    

 รร. หวยลึกผดุงวิทยา  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 488,000 บจ.พ่ีแอนด เอ็น ทราฟฟคเซอรวิส 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    459/63   

ลว.23 กค. 63

61

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน     

รร. สีคิ้วหนองหญาขาว  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    460/63   

ลว.23 กค. 63

62

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน    

 รร. สีคิ้ววิทยาคาร  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    461/63   

ลว.23 กค. 63



หนา้ท ี18

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

63

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 

รร.สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    462/63  

ลว. 23กค. 63

รร.สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จ.นม.

64

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat 

Cellพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน

 รร.กฤษณาวิทยา   จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    463/63   

ลว. 23กค. 63

65

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat 

Cellพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน

 รร.ปากชองพิทยาคม   จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    464/63  

ลว. 23กค. 63

66

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat 

Cellพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน

 รร.คลองไผวิทยา  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    465/63  

ลว. 23กค. 63



หนา้ท ี19

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

67

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทยLED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 8 ตน      

 รร.กลางดงปุณณวิทยา   จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    466/63  

ลว.  23 กค. 63

 รร.กลางดงปุณณวิทยา   จ.นม.

68

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทยLED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 8 ตน      

 รร.ปากชอง2   จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    467/63  

ลว.  23 กค. 63

69

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทยLED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 8 ตน      

 รร.เขาใหญพิทยาคม จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    468/63  

ลว.  23 กค. 63

70

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทยLED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 8 ตน      

 รร.ทัพรั้งพิทยาคม จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    469/63  

ลว.  23 กค. 63



หนา้ท ี20

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

71

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทยLED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 8 ตน      

 รร.ปราสาทวิทยาคม จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    470/63  

ลว.  23 กค. 63

 รร.ปราสาทวิทยาคม จ.นม.

72

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทยLED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 8 ตน      

 รร. โนนไทยคุรุอุปถัมภจ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    471/63  

ลว.  23 กค. 63

73

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทยLED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 8 ตน      

 รร. มัธยมประดูวัฒนา  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    472/63  

ลว.  23 กค. 63

74

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทยLED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 8 ตน      

 รร. โนนไทยคุรุอุปถัมภ2 จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    473/63  

ลว.  23 กค. 63



หนา้ท ี21

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

75

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทยLED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 8 ตน      

 รร. มัธยมหลวงพอคูณจ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    474/63  

ลว.  23 กค. 63

 รร. มัธยมหลวงพอคูณจ.นม.

76

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทยLED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 8 ตน      

 รร. มัธยมบึงปรือจ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    475/63  

ลว.  23 กค. 63

77

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทยLED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 8 ตน      

 รร. เทพารักษราชวิทยาคม จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    476/63  

ลว.  23 กค. 63

78

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 

รร.บัวลาย  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    482/63   

ลว. 23กค. 63



หนา้ท ี22

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

79

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat 

Cellพรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 8 ตน 

รร.วัดประชานิมิตร จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    483/63   

ลว. 23กค. 63

รร.วัดประชานิมิตร จ.นม.

80

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทยLED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 8 ตน      

 รร.บัวใหญ  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,500 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    484/63   

ลว. 23กค. 63

81

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat 

Cellพรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 8 ตน 

รร.หินดาดวิทยา  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    485/63  

ลว. 23กค. 63

82

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat 

Celll พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 

ตน รร.หนองหวาพิทยาสรรค  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    486/63   

ลว. 23กค. 63



หนา้ท ี23

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

83

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน รร.

ปรางคทองวิทยา จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,500 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    487/63   

ลว. 23กค. 63

ปรางคทองวิทยา จ.นม.

84

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน     

รร.เตรียมอุดมศกึษานอมเกลานครราชสีมา    

 จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,500 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 487,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    488/63   

ลว. 23กค. 63

85

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน      

รร.สูงเนิน จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    489/63   

ลว. 23กค. 63



หนา้ท ี24

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

86

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat 

Cellพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน

 รร.หนองบุญมากพิทยาคม  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,500 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    490/63   

ลว. 23กค. 63

 รร.หนองบุญมากพิทยาคม  จ.นม.

87

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat 

Cellพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน

 รร.วังรางพิทยาคม  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,500 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    491/63   

ลว. 23กค. 63

88

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat 

Cellพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน

 รร. สองครพิทยาคม   จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,500 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    492/63   

ลว. 23กค. 63

89

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat 

Cellพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน

 รร. ดานเกวียนวิทยา   จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 498,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 498,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    493/63   

ลว. 23กค. 63



หนา้ท ี25

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

90

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat 

Cellพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน

 รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    494/63   

ลว. 23กค. 63

 รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม จ.นม.

91

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทยLED Dtreet Light Solat Cell

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน      

รร.กุดจิกวิทยา  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,500 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    495/63   

ลว. 23กค. 63

92

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทยLED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 

รร.หนองยางพิทยาคม  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    496/63   

ลว. 23กค. 63

93

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน รร.

ดอนไพลพิทยาคม  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    497/63   

ลว. 23กค. 63



หนา้ท ี26

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

94

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน รร.

หนองขามพิทยาคม  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000 บจ. ธรรมอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    498/63   

ลว. 23กค. 63

หนองขามพิทยาคม  จ.นม.

95

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน รร.

คลองเมืองพิทยาคม จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    499/63   

ลว. 23กค. 63

96

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน      

 รร. วังไมแดงพิทยาคมจ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,500 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    500/63   

ลว. 23กค. 63

97

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน      

  รร. เมืองยางศึกษาจ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    501/63   

ลว. 23กค. 63



หนา้ท ี27

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

98

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat 

Cellพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน

 รร. ตลาดไทรพิทยาคม  จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,500 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    502/63   

ลว. 23กค. 63

 รร. ตลาดไทรพิทยาคม  จ.นม.

99

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทยLED Dtreet Light Solat Cell

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน     

รร.ประทาย จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,500 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    503/63  

ลว. 23กค. 63

100

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 

รร.สาหรายวิทยาคม จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,500 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    504/63  

ลว. 23กค. 63

101

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell

 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 

รร.ชองแมววิทยาคม จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000 บจ. ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    505/63  

ลว. 23กค. 63



หนา้ท ี28

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

102

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก      

 คอนกรีตอบจ.นม.12205                

 บานหนองบัวลาย-บานหนองแดงนอย    

 อ.บัวลาย     จ.นม.

480,000 472,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อาทิตยฉาย คอนสตรัคช่ัน 469,000 หจก.อาทิตยฉาย คอนสตรัคช่ัน 469,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

 อ.บัวลาย     จ.นม.

103

กอสรางถนนคสล.บานหันสามัคค ีม.4 

ต.บานหัน  อ.สีคิ้ว เชื่อมบานเหมือดแอ

 ม.1 ต.เสมา จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไซโซ คอนสตรัคช่ัน 495,000 หจก.ไซโซ คอนสตรัคช่ัน 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    520/63  

ลว. 29กค. 63

104

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก      

 คอนกรีตอบจ.นม.13304 บานไรออย-

บานหันหวยทราย อ.ประทาย จ.นม.

497,000 476,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 475,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 475,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    523/63  

ลว. 30กค. 63

105

กอสรางถนนคสล. สายหนองไฮ ม.12 

ต.บัวลาย อ.บัวลาย-บานรกฟา ม.11    

   ต.ดานชาง อ.บัวใหญ จ.นม.

494,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อาทิตยฉาย คอนสตรัคช่ัน 483,000 หจก.อาทิตยฉาย คอนสตรัคช่ัน 483,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

106
ปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการ 

ประจําอ.บัวใหญ อ.บัวใหญ จ.นม.
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง ไอริชเอ็นจิเนียริ่ง 495,000 ไอริชเอ็นจิเนียริ่ง 495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา



หนา้ท ี29

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

107

กอสรางถนนคสล.ชวงสื้นสุดถนน

คอนกรีตเกา ม.3 ต.หนองตะไก-คลอง

สวายสอ เขตต.หนองบุญมาก             

 อ.หนองบุญมาก จ.นม.

500,000 506,900 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ๊ียบสูนคาวัสดุ 495,000 หจก.เจ๊ียบสูนคาวัสดุ 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    542/63  

ลว. 7 กค. 63

 อ.หนองบุญมาก จ.นม.

108

กอสรางลานกีฬารอบอาคาร

อเนกประสงค  รร.วังโปงพิทยาคม       

 อ.ดานขุนทด จ.นม.

495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 491,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 491,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

109

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก      

 คอนกรีต รร.หนองยางพิทยาคม        

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นม.

310,000 310,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี อินเตอร มารเก็ตติ้ง 308,000 หจก.เอส.พี อินเตอร มารเก็ตติ้ง 308,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    512/63  

ลว. 24 กค. 63

110
กอสรางหลังคาคลุมทางเทา รร.บัวลาย 

อ.บัวลาย จ.นม.
189,000 190,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมทองคอนสตรัคชั่น 187,500 หจก.ไมทองคอนสตรัคชั่น 187,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    516/63  

ลว. 24 กค. 63

หจก.รุงเรืองประสพโชค 645,000

หจก.9อินทรียกอสราง 590,000 หจก.9อินทรียกอสราง 590,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา
ประกวดราค

937,3001,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก    

คอนกรีต อบจ.นม.20304                
111



หนา้ท ี30

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

หจก.ตติญชัย(2004) 819,000

หจก.เอส.พี อินเตอร มารเก็ตติ้ง 780,000

หจก.นําโชคสุมิตตา 840,000

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก       

อิเล็กทรอนิกส บานหนองน้ําใส-บานสงาพัฒนา          

อ.สีคิ้ว จ.นม.

112

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก       

 คอนกรีต ถนนสายนานิคม-หนองหวาเอน

 จากบานหนองเม็ก ม.9 ถึงบานสระไผม.4

 ต.ดานชาง เชื่อมม.10 บานหนองหวา

เอนต.ขุนทอง อ.บัวใหญ จ.นม.

500,000 474,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคบุญนํา 168 470,000 หจก.โชคบุญนํา 168 470,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    524/63  

ลว. 30กค. 63

113

จางซอมรถขุดเจาะบอบาดาลย่ีหอ 

HINO หมายเลขทะเบียน87-2166

นครราชสีมา รหัสพัสดุ 035-55-0001

200,000 166,350 เฉพาะเจาะจง บจ.ก๋ีพัฒนายนต 165,000 บจ.ก๋ีพัฒนายนต 165,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    518/63  

ลว.  24 กค. 63

114 ซื้ออะไหลอุปกรณรถบดถนน 165,000 165,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ก๋ีพัฒนายนต 164,100 บจ.ก๋ีพัฒนายนต 164,100
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     68/63  

ลว.24 กค. 63

115

จางซอมรุขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบยี่หอ

JCB หมายเลขทะเบียน ตจ-1960

นครราชสีมา รหัสพัสด0ุ18-55-0007

330,000 326,300 เฉพาะเจาะจง บจ.ก๋ีพัฒนายนต 325,000 บจ.ก๋ีพัฒนายนต 325,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   519/63    

ลว. 24 กค. 63



หนา้ท ี31

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

หจก.มะคาพัฒนาการ 3,364,000

บจ.มวลมิตร คอนสรัคช่ัน 3,324,774.36

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 3,657,500

หจก.พ.สิรภพ 2,595,000
ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
4,206,000.833,900,000

กอสรางถนนคสล.บานชองแมว ม.3     

 ต.ชองแมว ถึง บานออ ต.บานยาง      116
หจก.พ.สิรภพ 2,595,000

หจก.ตติญชัย(2004) 3,180,000

กิจการรวมคา ฟามณี 3,315,000

หจก.อังครงครักษพาณิชย 2,547,000 หจก.อังครงครักษพาณิชย 2,547,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

หจก.มะคาพัฒนาการ 4,742,000

บจ.มวลมิตร คอนสรัคช่ัน 5,679,839.80

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 4,890,000.00

หจก.ตติญชัย(2004) 4,200,000 หจก.ตติญชัย(2004) 4,200,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

บจ.ชางอวนคินตรัคช่ัน 5,940,000

หจก.กฤติมา กอสราง 5,130,000

ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
6,323,107.287,130,000

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติก      

คอนกรีตอบจ.นม.09304บานะคา-บาน

โตนด อ.โนนไทย จ.นม.

117

อิเล็กทรอนิกส
4,206,000.833,900,000 ต.ชองแมว ถึง บานออ ต.บานยาง      

    อ.ลําทะเมนชัย จ.นม.

116



หนา้ท ี32

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย
ไมผานการ

ตรวจสอบ

บจ.ชินาภัค คอนกรีต
ไมผานการ

ตรวจสอบ

ปรับปรุงหอประชุม 100/27             

118

ปรับปรุงหอประชุม 100/27             

 รร.ชองแมววิทยาคม อ.ลําทะเมนชัย   

    จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ดาวทองกอสราง 495,000 บจ.ดาวทองกอสราง 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    515/63  

ลว. 24กค. 63

119

กอสรางถนนคสล.เชื่อมระหวางบาน

หนองเกตุ ม.4 ต.หนองน้ําใส ไป บาน

มะคางาม ม.4 ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นม.

500,000 470,300 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยศิลาพาณิชย 466,500 หจก.ทรัพยศิลาพาณิชย 466,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    522/63  

ลว. 30กค. 63

120

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน108ล. 

รร.ชองแมววิทยาคม อ.ลําทะเมนชัย    

 จ.นม.

500 ,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ดาวทองกอสราง 495,000 บจ.ดาวทองกอสราง 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    513/63  

ลว. 24กค. 63

หจก.สาธืตเรืองกิจ 1,720,000 หจก.สาธืตเรืองกิจ 1,720,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

ประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส
121

ซอมสราถนนลาดยางแอสฟลทติกคิน

กดรตี อบจ.นม.12202 บานคนทา-บาน 2,663,000 2,333,499.96



หนา้ท ี33

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

หจก.แอล.เอส.กรูป(2000) 1,890,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,890,000

กอสรางถนนหินคลุก บานหนองแดง    

   ม.3 ต.หนองไทรเชื่อม บานหัวทํานบ สมบัติครบถวน ยังไมทํา

โคกกลาง อ.บัวใหญ จ.นม.

122
   ม.3 ต.หนองไทรเชื่อม บานหัวทํานบ

 ม.8 ต.ในเมืองพัฒนาอ.ดานขุนทด จ.

นม.

500,000 474,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 470,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 470,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

123

ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน (ปูหินคลุก) 

จากสระน้ํากลางหมูที่บานบานดอน

ตะแบง ม.6 ต.สระจรเข เชื่อม ต.หนอง

บัวละคร   อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 475,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 472,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 472,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

124

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน     

   รร. เฉลียงพิทยาคมจ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000 บจ. ธรรมอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    531/63  

ลว. 31กค. 63



หนา้ท ี34

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563

125

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน     

 รร.วังโปงพิทยาคมจ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000 บจ. ธรรมอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    477/63  

ลว. 23กค. 63

 รร.วังโปงพิทยาคมจ.นม.

126

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน     

 รร.พระทองคาํวิทยาจ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000 บจ. ธรรมอนันต (ทีเอ็มเอ) 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    478/63  

ลว. 23กค. 63

127

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน     

 รร.หนองบัวพิทยาคม จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000 บจ. ธรรมอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    479/63  

ลว. 23กค. 63

128

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน     

 รร.โตนดพิทยาคม จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,500 บจ. ธรรมอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    480/63  

ลว. 23กค. 63



หนา้ท ี35

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ       

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2563
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ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิทย LED Dtreet Light Solat Cell 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน     

 รร. มะคาวิทยา จ.นม.

493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ธรรมอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,500 บจ. ธรรมอนันต (ทีเอ็มเอ) 489,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    481/63  

ลว. 23กค. 63

 รร. มะคาวิทยา จ.นม.

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


