
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

หจก.มะคาพัฒาการ 1,685,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,970,000

หจก.ราชสีมากนกวรรรณกอสราง 1,888,999

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,470,000

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

1

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม  

02305 บานหนองสะแก-บาน

หนองหินโคน อ.ครบุรี จ.นม.

2,000,000 2,000,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,470,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,420,000 หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,420,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   579/63       

 ลว27สค.63

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,630,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,599,900

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง
1,465,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง
1,465,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   580/63       

 ลว27สค.63

หนองหินโคน อ.ครบุรี จ.นม.

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,000,0002,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม.

02306 บานซับระวิง-บานบอ

ลิง อ.ครบุรี จ.นม.
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หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

บจ.อารเอ็มเอ ซิติ้ มอเตอรส 683,900

บจ.พระนครมอเตอร 766,600

บจ.เฉลิมชัยออโตเซลล 635,000

บจ.สายามนิสสันบูรพาปราจีน 690,000

บจ.ฃุนหลี ปราจีนบุรี 634,000บจ.ฃุนหลี ปราจีนบุรี 634,000

หจก.โตโยตาโคราช1988 848,000

บจ.เจริญผลมอเตอรเซลลสุรินทร 736,900

บจ.มิตซอูุบลราชธานีออโตโมบิล
600,000

บจ.มิตซอูุบลราชธานี ออโตโมบิล 600,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   93/63        

ลว 25 กย.63

บจ.เจริญศรีนครพนม(2012) 735,000

บจ.อเมริกัน มอเตอรส(เชียงใหม) 765,445

บจ.อุทัยยนตการ 722,000

บจ.แกรนดไดรฟ 715,860

บจ.กริช ออกโตเซอรวิส 711,900

บจ.ซ.เอราวรรณมอเตอร ราชบุรี 789,789

บจ.พลภพ โฟดอน
    เอกสาร     

ไมถูกตอง

    เอกสาร     

ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตน

 จํานวน 1 คัน สําหรับ

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

3
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
868,000868,000



หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

บจ.นอรทวิน เมดิเทค 818,370 บจ.นอรทวิน เมดิเทค 818,370
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     78/63       

ลว.  10 กย. 63

บจ.ดี เมด เทรดดิ้ง
คุณสมบัติไม

ถูกตอง

บจ.ที เอ วี เทรดด้ิง แอนด 

เซอรวิส

คุณสมบัติไม

ถูกตอง

4
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
820,000820,000

ซื้อครภุัณฑอื่น ระบบดูแล

ผูปวยฉุกเฉินโดยระบบ

การแพทยทางไกล จํานวน 2 

ระบบ
เซอรวิส

หจก.มะคาพัฒาการ 6,175,000

หหจก.เจนะธรรมคาไม 5,670,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 6,730,000

หจก.แสวงฟากอสราง 7,800,000

หจก.อังครงครักษพาณิชย 5,325,000 หจก.อังครงครักษพาณิชย 5,325,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     608/63       

ลว. 8 กย. 63

หจก.มะคาพัฒาการ 3,809,800

บจ.มิตรยนต1993 4,590,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 3,740,000 หจก.ตติญฃัย (2004) 3,740,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     606/63       

ลว. 8 กย. 63

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 3,820,000

6
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
5,152,500.615,810,000

 ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต(อบจ.นม.

16101)บานเจริญผล-บาน

สระแกว  อ.หวยแถลง จ.นม.

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
8,821,8638,240,000

กอสรางถนน คสล.บ.มาบปา

แดง ม.11 ต.ชองแมวถึงบาน

หนองไผ ม.7 ต.ขุย อ.ลําทะ

เมนชัย จ.นม.
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หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.สาธิตเรืองกิจ 642,000

หจก.แอล.แอส.เอช.กรุป(2000) 640,000 หจก.แอล.แอส.เอช.กรุป(2000) 640,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     692/63       

ลว. 22 กย. 63

หจก.ตติญฃัย (2004) 648,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
782,000848,000

กอสรางถนนผิวจราจรแอส

ฟลทติกสายปากทางบานโนน

สมบูรณ ม.6 ต.สามเมือง-

โรงเรียนสีดาวิทยา ทต.สีดา 

อ.สีดา จ.นม.

7

หจก.ไบโอเทค ซิสเต็ม 1,170,000

หจก.กิตติภัณฑ เซ็นเตอรเซอรวิส 1,050,000

บจ.เฮลทตี้เซ็นเตอร(ประเทศไทย) 740,000

บจ.วี.บ.ีเอ็นจิ้น อิมเพ็กซ 438,400 บจ.วี.บ.ีเอ็นจิ้น อิมเพ็กซ 438,400
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

บจ.วีลภัสกาวหนาวัสดุ สมบัติใมถูกตัอง

บจ.เคทีพี นําโชค สมบัติใมถูกตัอง

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,430,000 หจก.ตติญฃัย (2004) 1,430,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     593/63       

ลว.  1 กย. 63

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,430,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,180,0001,180,000

ซื้อคุรภุัณฑการเกษตร เครื่อง

พนหมอกควันชนิดสะพานไหล

 จํานวน20เครื่อง

8

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,748,0002,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม.

02204 บานสระวานพระยา-

บานหัวทํานบ อ.ครบุรี จ.นม.

9

อ.สีดา จ.นม.



หนา้ท ี5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.ชูชัยพรเทพกอสราง 575,000 หจก.ชูชัยพรเทพกอสราง 575,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     654/63       

ลว.  17 กย. 63

บจ.ทรัพยรุงเรือง เขาใหญ 604,700

บจ.ซีไอเอ คอรเปอรเรว่ัน 581,000

บจ.เกรทครีเอชั่น 611,000

612,000612,000

กอสรางคันดินหินรอบหนอง

มโนรมย ยาว 1,600เมตร ตาม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

หนองมโนรมย อ.ทองหลาง อ.

จักราช จ.นม.

10
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

บจ.เกรทครีเอชั่น 611,000

11

กอสรางอาคารพยาบาล

โรงเรียนคลองไผวิทยา อ.สีคิ้ว

 จ.นม.

497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชิษณุพงษ อินเตอรกรุป 492,000 หจก.ชิษณุพงษ อินเตอรกรุป 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   559/63       

 ลว14สค.63

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,440,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,170,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,170,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     615/63       

ลว.  9 กย. 63

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,300,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,280,000

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,369,212

หจก.9 อินทรียกอสราง 1,260,000 หจก.9 อินทรียกอสราง 1,260,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     636/63       

ลว.  15 กย. 63

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,430,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,630,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,995,691.662,023,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม.

21111 บานนา-บานขนงพระ

เหนือ อ.ปากชอง จ.นม.

13

จักราช จ.นม.

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,635,0001,740,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม. 

15307 บานวังหิน-บาน

ทองหลาง อ.พิมาย จ.นม.

12



หนา้ท ี6

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,898,500.31

หจก.9 อินทรียกอสราง 1,580,000 หจก.9 อินทรียกอสราง 1,580,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

บ.มวลมิตรคอนสตรัคช่ัน 1,681,230

หจก.ชัยรัชต กม.79 กอสราง 2,799,000

กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ

(Cape Seal) สายบานคลอง หจก.ชัยรัชต กม.79 กอสราง 2,799,000

หจก.โชคอุดมกอสรางปากชอง 1,850,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,999,999

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,900,000

หจก.ภูสกุลทรัพย 1,590,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 2,310,000

บจ.ไทคูน ดีเวลปเมนท 2,220,007.62

15

ปรับปรุงอาคารเรียน คสล.4

ชั้น12 หองเรียน (ใตถุงโลง)

สําหรับใชเปนที่พักนักกีฬา    

 รร.โตนดพิทยาคม อ.โนนสูง 

จ.นม.

498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 495,000 หจก.อินทรีย ประทาย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   558/63       

 ลว.14สค.63

14

(Cape Seal) สายบานคลอง

บงพัฒนา ม.16 ต.วังน้ําเขียว 

เชื่อมบานโคกสันติสุข ม.9 

เชื่อมเขตต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว

 จ.นม.

2,800,000 2,567,357.89
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี7

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

16

ซอมแซมอาคารเรยีน อาคาร

อเนกประสงค อาคารชั่วคราว

ก่ึงถาวรและบานพักครู 

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม ต.

บานเกา อ.ดานขุนทด จ.นม.

136,000 136,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 135,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 135,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   561/63       

 ลว.17สค.63

บานเกา อ.ดานขุนทด จ.นม.



หนา้ท ี8

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

บจ.ชีวิลเวิรค เทคโนโลยี 2,460,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     650/63       

ลว.  17 กย. 63

บจก.โฃติมากอสราง 2,473,000

บจ.ภูมิผากอสราง 2,485,000

หจก.ไรไพรพนา135 2,490,000

หจก.ณปพัฒน 2,495,500

หจก.เอส.เอช คอนสตรั่คช่ัน 2,550,000

หจก.กิจรุงรักษ จํากัด 2,643,100

บจ.คอนส ซิสเต็ม 2,660,000

บจ.ไอทา คอนสตรัคชั่น 2,700,000

บจ.อินฟนนิตี้เฮาส 2,709,000

หจก.ณัฐภัทรการกอสราง 2,740,000

บจ.บุญเจือ 2,848,829

หจก.พรสีสุก กอสราง 2,857,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 2,886,000

บจ.กรุงไทยรุงเจริญ 2,895,000

17

กอสรางบานพักครูชั้นเดียว10

ยูนิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นอมเกลานครราชสีมา อ.เมือง 

จ.นม.

3,000,000 3143201.43
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี9

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.สาธิตเรืองกิจ. 897,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ. 897,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     600/63       

ลว. 2 กย. 63

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,070,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 1,130,000

หจก.กฤติมา กอสราง 995,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,382,0001,500,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต(อบจ.นม.

12204)หนองหญาปลอง-บาน

ดานชาง อ.บัวใหญ จ.นม.

18

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 1,340,000

19

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต รร.ปรางค

ทองวิทยา อ.คง จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ดานขุนทดกิตติชัย 494,000 หจก. ดานขุนทดกิตติชัย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   583/63       

 ลว28สค.63

20

กอสรางรางระบายน้ําคสล. 

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา

คม อ.เฉลิงพระเกียรติ จ.นม.

250,000 250,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รวงทองวิศวะ 248,500 หจก.รวงทองวิศวะ 248,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   569/63       

 ลว 24สค.63

ดานชาง อ.บัวใหญ จ.นม.



หนา้ท ี10

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.รุงเรืองประสพโชค 680,000

หจก.9 อินทรียกอสราง 650,000 หจก.9 อินทรียกอสราง 650,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     547/63       

ลว. 16กย. 63

หจก.ตติญฃัย (2004) 770,000

หจก.นําโชคสุมิตตา 690,000

987,5001,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม.

20304 บานหนองน้ําใส-บาน

สงาพัฒนา อ.สีคิ้ว จ.นม.

21
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.นําโชคสุมิตตา 690,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ. 967,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ. 967,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,070,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 1,188,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 620,000 หจก.ตติญฃัย (2004) 620,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     611/63       

ลว. 8 กย. 63

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 620,000

24

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ รร.วัดประชา

นิมิตร ต.บัวใหญ อ.บัวใหญ    
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมทองคอนสตรั่คชั่น 495,000 หจก.ไมทองคอนสตรั่คชั่น 495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   576/63       

 ลว26สค.63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
23

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม. 

01313 บานหนองออก-บาน

หัวสระ อ.เมือง จ.นม.

816,000816,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,338,0001,526,000

กอสรางถนนลาดยาง 

บานเพ็ดนอย ม.2-บานโคก

เพ็ด ม.3 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ 

เชื่อม ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นม.

22



หนา้ท ี11

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 1,788,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ. 1,720,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,520,000 หจก.ตติญฃัย (2004) 1,520,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     638/63       

ลว.  15 กย. 63

25

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีตอบจ.นม. 

13307 บานบึงกระโดน-บาน

ดอนยาว อ.ประทาย จ.นม.

2,000,000 1,922,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 1,720,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,520,000 หจก.ตติญฃัย (2004) 1,520,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     639/63       

ลว.  15 กย. 63

หจก.ศรชัยวัฒนากอสนฃรางชัยภูมิ 1,580,000

27

ปรับปรุงถนนภายใน รร.

หนองหวาพิทยาสรรค อ.บัว

ลาย จ.นม.

498,000 449,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสราง 445,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 445,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   586/63       

 ลว.28สค.63

บจ.มวลมิตร คอนตรัคช่ัน 2,467,539.05

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,730,000 หจก.ตติญฃัย (2004) 1,730,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     594/63       

ลว.  1 กย. 63

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 2,140,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 2,240,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,614,662.012,787,000

ปรับปรุงซอมแซมถนน         

 อบจ.นม.19201 บานหนอง

กระโดน ม.5 ต.บึงออ-บาน

หนองมวง ม.5 ต.โปรงแดง    

 อ.ขามทะเลสอ จ.นม.

28

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
26

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีตอบจ.นม. 

15204 บานหนองปรือ-บาน

ดงใหญ อ.พิมาย จ.นม.

2,000,000 1,887,000



หนา้ท ี12

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

29

ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟวัลทติกคอนกรีต

ภายในรร.เมืองยางศึกษา       

 อ.เมืองยาง จ.นม.

495,000 533,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 490,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   582/63       

 ลว.28สค.63

ซื้อวัสดุกอสราง วัสดุ

30

ซื้อวัสดุกอสราง วัสดุ

บํารุงรักษาทางประเภทงาน

ยางแอสฟลทติกชนิดตางๆ 

จํานวน  3 รายการ

487,000 487,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 485,600 หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 485,600
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   72/63        

ลว.20สค.63

หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 156,000 หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 156,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   73/63        

ลว.20สค.63

หจก. อรุณกลการจัตุรัส 880,000

31

ซื้อวัสดุกอสราง วัสดุ

บํารุงรักษาทางประเภทหิน

ตางๆ จํานวน 2 รายการ

159,000 159,000 เฉพาะเจาะจง



หนา้ท ี13

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.ตติญฃัย (2004) 790,000 หจก.ตติญฃัย (2004) 790,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   575/63       

 ลว.26สค.63

หจก.ศรขัยวัฒนากอสราง 960,000

หจก.นําโชคสุมิตตา 800,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 880,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,104,0001,000,000

ซอมสรางถนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม. 

20305 บานสีคิ้ว-บานหัน      

  อ.สีคิ้ว จ.นม.

32

880,000

หจก.สีคิ้วคอนสตรัคช่ัน 950,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 850,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 727,000 หจก.ตติญฃัย (2004)
727,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   574/63       

 ลว.26สค.63

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 890,000

34
ซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ

VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต
240,000 240,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว(1995) 238,000 หจก.โคราชซีคิว(1995) 238,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   71/63        

ลว.20สค.63

35

กอสรางถนนคสล. รร.หนองงู

เหลือมพิทยาคม                

 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นม.

370,000 370,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รวงทองวิศวะ 368,000 หจก.รววทองวิศวะ 368,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   568/63       

 ลว.24สค.63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
920,0001,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม.

13202 บานหนองมวงใหญ-

บานหนองกุง อ.ประทาย จ.นม.

33

  อ.สีคิ้ว จ.นม.



หนา้ท ี14

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

36

ปรัปบรุงซอมแซมอาคาร

อเนกประสงค รร.คลองเมือง

พิทยาคม อ.จักราช จ.นม.

468,000 468,000 เฉพาะเจาะจง พรรณปพร เอ้ือเฟอ 463,000 พรรณปพร เอ้ือเฟอ 463,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   564/63       

 ลว.19สค.63

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 3,300,000

หจก.อําพรราชสีมา 2,214,490

หจก.เอส.เอช คอนสตรัคช่ัน 3,180,000

บจ.มวลมิตร คอนตรัคช่ัน 2,644,790.40

หจก.มัชรินท เอ็นจีเนียริ่ง 1,997,000 หจก.มัชรินท เอ็นจีเนียริ่ง 1,997,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     666/63       

ลว.  22 กย. 63

หจก.ประสิทธ์ิชัยภูมิกอสราง 3,200,000

หจก.โคราชพัฒนะ 2,152,700

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 2,300,000

บจ.ท.ีพี.เอ็ม บิลดิ้งคอนส 2,709,000

บจ.รวมยินดี
ไมผานการ

ตรวจสอบ

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
3,187,496.703,300,000

กอสรางถนนคสล.ม.5 บาน

หนองหลักศิลา ต.เสิงสาง 

เชื่อมบานบอลิง ม.10 ต.โนน

สมบูรณ อ.เสิงสาง จ.นม.

37



หนา้ท ี15

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.สาธิตเรืองกิจ. 597,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 590,000 หจก.ตติญฃัย (2004) 590,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     695/63       

ลว.  23 กย. 63

สมบัติครบถวนซอมแซมถนนลาดยาง

652,000664,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกกรีต อบจ.นม.13305

บานทุงมน-บานสําโรง         

 อ.ประทาย จ.นม.

38
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.สาธิตเรืองกิจ. 1,080,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ. 1,080,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,130,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000)
1,139,000

บจ.ช.มิตรยนต1993 5,500,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ. 5,170,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ. 5,170,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 5,970,000

39

ซอมแซมถนนลาดยาง

แอสฟวัลทติกคอนกรีต บาน

หนองตะไก  ม.7 ต.บัวใหญ 

เชื่อม บานออยชาง ม.7 ต.กุด

จอก อ.บัวใหญ จ.นม.

1,478,000 1,461,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
6494061.067,108,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต บานหนอง

จะบก ม.3 ต.หนองตาดใหญ 

เชื่อมต.สามเมือง อ.สีดา จ.นม.

40



หนา้ท ี16

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,389,000

บจ.รวมยินดี 1,790,000

หจก.ณภัทร ธิดา คอนสตรัคช่ัน 1,380,000

หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,330,000 หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,330,000
สมบัติครบถวน      744/63       

กอสรางถนนคสล. บานถนน

ถั่ว  ม.9 ต.ใหม เชื่อมเทศบาล 1,990,0002,000,00041
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,330,000 หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,330,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     744/63       

ลว.  25 กย. 63

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,770,000

หจก.เอส.เอช คอนสตรัคช่ัน 1,900,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,420,000

หจก.โคราชพัฒนะ 980,000

หจก.เอส.เอช คอนสตรัคช่ัน 960,000 หจก.เอส.เอช คอนสตรัคช่ัน 960,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     621/63       

ลว.  10 กย. 63

หจก.อังครงครักษพาณิชย 974,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ. 814,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 720,000 หจก.ตติญฃัย (2004) 720,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     660/63       

ลว.  18 กย. 63

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 795,000

ถั่ว  ม.9 ต.ใหม เชื่อมเทศบาล

ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นม.

1,990,0002,000,00041
อิเล็กทรอนิกส

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
984,0001,000,000

กอสรางถนนคสล.สายบาน

โนนสําราญ ม.9 ต.เมือง

พลับพลา เชื่อมต.หลุงประดู 

อ.หวยแถลง จ.นม.

42

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
917,000900,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม.

13306 บานกระทุมราย-บาน

โนนหญานาง อ.ประทาย จ.นม.

43



หนา้ท ี17

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.พสิรภพ 1,400,000  

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,999,999

หจก.สาธิตเรืองกิจ. 1,670,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,780,000

สมบัติครบถวน      667/63       กอสรางถนนคสล.บานเพ็ด
หจก.มัชรินทร เอ็นจีเนียริ่ง 1,367,000 หจก.มัชรินทร เอ็นจีเนียริ่ง 1,367,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     667/63       

ลว.  22 กย. 63

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 1,776,000

บจ.มวลมิตร คอสตรัคชั่น 1,719,853.75

หจก.เอส.เอช คอนสตรัคช่ัน 2,100,000

หจก.ประสิทธ์ิชัยภูมิกอสราง 1,900,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,475,000

หจก.อังครงครักษพาณิชย 1,513,000

หจก.นาทระเบียบ
ไมผานการ

ตรวจสอบ

45

กอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน

 โรงเรียนประทาย ต.ประทาย

 อ.ประทาย จ.นม.

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมทองคอนสตรั่คชั่น 495,000 หจก.ไมทองคอนสตรั่คชั่น 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   477/63       

 ลว.26สค.63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,105,0002,000,000

กอสรางถนนคสล.บานเพ็ด

นอย ม.3 ต.หันหวยทราย อ.

ประทาย เชื่อม บานหัวนาคํา 

ม.4 ต.หนองตาดใหญ อ.สีดา 

จ.นม.

44



หนา้ท ี18

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

บจ.มวลมิตร คอสตรัคชั่น 1,565,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,700,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,800,000

หจก.โชคดีทวีทรัพย การโยธา 1,352,000 หจก.โชคดีทวีทรัพย การโยธา 1,352,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     768/63       

ลว.  25 กย. 63

46

กอสรางคสล.บานซับหวาย     

  ม.4 ต.หนองหัวแรต เชื่อม

บานสวรรควารี ต.หนองบุญ
2,000,000 1,945,900

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หจก.โชคดีทวีทรัพย การโยธา 1,352,000 หจก.โชคดีทวีทรัพย การโยธา 1,352,000 เสนอราคาต่ําสุด ลว.  25 กย. 63

หจก.เจ้ียบสูนคาวัสดุ 1,600,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,460,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,393,000

บานสวรรควารี ต.หนองบุญ

มาก     จ.นม.

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี19

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 15,467,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 11,170,000 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 11,170,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     613/63       

ลว. 9 กย. 63

หจก.ตติญฃัย (2004) 13,300,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 12,160,000
ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม. หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 12,160,000

หจก .เตียเหลี่ยงก่ี 14,900,000

หจก.สีคิ้วคอนสตรัคช่ัน 12,940,000

หจก.สวรรคประทานพรขนาสง 12,570,000

บจ.สุขุมการโยธา 16,135,000

หจก. ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 15,030,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย
ไมผานการ

ตรวจสอบ

48 ซื้อกลองดูดาว 3 แบบ 200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง บจ.วิโรฒวิทยาภัณฑ 191,000 บจ.วิโรตวิทยาภัณฑ 191,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       74/63       

ลว. 2 กย. 63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
16,807,755.5616,712,000

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม.

26203 บานชุมชนพัฒนา-

บานหนองแวง อ.เทพารักษ    

 จ.นม.

47



หนา้ท ี20

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 2,351,319 หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 2,351,319
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.ชนมีชัย1994 2,580,000

หจก.โชคดีทวีทรัพการโยธา 2,370,000

หจก.พัฒนาจักราชราชสีมากอสราง 2,400,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
49

กอสรางถนนคสล.สายบาน

โนนทอง ม.3 ต.เมืองพลับ

พลาเชื่อม บานดาดอน ม.7 

ต.หลุมตะเคียน  อ.หวยแถลง  

3,000,000 2,814,149.19

หจก.พัฒนาจักราชราชสีมากอสราง 2,400,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 2,800,000

หจก.เอส.เอช คอนสตรัคช่ัน 2,600,000

ต.หลุมตะเคียน  อ.หวยแถลง  

   จ.นม.



หนา้ท ี21

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

บจ.เฉลิมชัยออโตเซล 636,900

บจ.สยามนิสสันบูรพาปราจีน 659,000

บจ.ชุนหลี ปราจีนบุรี 634,000

บจ.เอ็มจี นครราชสีมา 
ไมผานการ

ตรวจสอบ
บจ.เอ็มจี นครราชสีมา 

ตรวจสอบ

บจ.รัตนหิรัญ ออโตเซลล 764,000

เจริญผลมอเตอรนเซลล สุรินทร 732,100

บจ.มิตซอูุบลราชธานี ออโตโมบิล 600,000 บจ.มิตซอูุบลราชธานี ออโตโมบิล 600,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       94/63       

ลว. 25 กย. 63

บจ.มิตรซูขอนแกนยนตไพบูลย 783,400

มั่นดีโอเซลลกาฬสินธ
ไมผานการ

ตรวจสอบ

บริษัทมิตซูโชคอนัน 745,000

บริษัทอุทัยยนตการ 704,500

บริษัท แกรนดไดรฟ 727,272

บจ. เอ็มจี กําแพงเพชร
ไมผานการ

ตรวจสอบ

บริษัท กริช ออโตเซอรวิส 722,400

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
854,000868,000

ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1

ตน จํานวน 1 คัน สําหรับโรเง

รียนปรางคทองวิทยา
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หนา้ท ี22

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

51

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.

16006)บานโนนสุวรรณ-บาน

โนนเสมา อ.หวยแถลง จ.นม.

1,080,000 1,058,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.ตติญฃัย (2004) 777,000 หจก.ตติญฃัย (2004) 777,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     607/63       

ลว. 8 กย. 63

บจ.ภาวิกิต 1,209,800บจ.ภาวิกิต 1,209,800

บจ.ไฮโดรควิพ 1,289,500

บจ.ฮีโนนครราชสีมา 1,247,000

บจ.ดบัเบิลยู อาร คอนับเมชั่น 1,305,000

บจ.วินเนอร ซัพพลาย แอนด      

 เอ็นจิเนียริ่ง 1,248,000

บจ.เจเอ็นพี่ อินเตอรเทรด 1,298,500

บจ.ทักษิณยนตรการหาดใหญ 1,175,000 บจ.ทักษิณยนตรการหาดใหญ 1,175,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     86/63       

ลว.  15 กย. 63

หจก.สาธิตเรืองกิจ. 847,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 766,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 766,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     664/63       

ลว. 21 กย. 63

หจก.ตติญฃัย (2004) 880,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
53

ปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.

13304) บานไรออย-บานหัน

หวยทราย อ.ประทาย จ.นม.

900,000 912,000

52

ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด4ตัน

 6ลอ จํานวน 1 คัน สําหรับ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร

1,375,000 1,375,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี23

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

บจ.ไฮ-พลัส คอปอเรชั่น 3,660,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     644/63       

ลว. 16กย. 63

บจ.ดรามา นัมเบอรวันเอ็นเตอร

เทน (ไทยแลน)

ไมผานการ

พิจารณา

บจ.บุญเจือ
ไมผานการ

พิจารณา

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
3,678,4803,678,000

ซอมบํารุงราวปองกันอุบัติเหตุ

บริเวณถนนภายในโรงเรียนเขา

ใหญพิทยาคม

54

พิจารณา

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,381,600

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 1,650,000

หจก.ณภัทร ธิดา คอนสตรัคช่ัน 1,270,000 หจก.ณภัทร ธิดา คอนสตรัคช่ัน 1,270,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.พัฒาจักราชราชสีมกอสราง 1,600,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,800,000

หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,650,000

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 1,678,750

หจก.โชคทวีทรัพย 1,337,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,690,000

บจ.มวลมิตรคอนสตรัคช่ัน 1,588,521

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,430,000

ไมผานการ

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,975,0002,000,000

กอสรางถนนคสล.บาน

ดอนฃมพูเชื่อม ม.1 ต.ดอน

ชมพู บานดอนมวง ต.ใหม อ.

โนนสูง จ.นม.

55



หนา้ท ี24

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

56

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม.

30301 สายบานกุดไผ-บาน

หนองเขวา อ.พระทองคาํ      

จ.นม.

224,000 227,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 222,500 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 222,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   584/63       

 ลว.28สค.63

จ.นม.

57

กอสรางถนนคสล.จากบาน

แดงนอย ม.2 ต.เมืองพะไล อ.

บัวลาย ไปบานแฝก ม.3 ต.

สามเมือง อ.สีดา จ.นม.

494,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บัวลายรวมทรัพย 476,000 หจก.บัวลายรวมทรัพย 476,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   581/63       

 ลว.27สค.63

58

กอสรางถนนหินคลุก บาน

ดอนกรูด ม.1 ต.แชะ เชื่อม

บานอรพิมพ ม.1 ต.อรพิมพ 

อ.ครบุรี จ.นม.

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

เสนอราคาต่ําสุด

   589/63       

 ลว.31สค.63



หนา้ท ี25

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.ภูสกุลทรัพย 1,140,000 หจก.ภูสกุลทรัพย 1,140,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     697/63       

ลว.  24 กย. 63

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,470,000

บจ.มวลมิตร คอนสตรั่คชั่น 1,440,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,999,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,096,0002,000,000

ซอมแซมถนนลาดยางแบบ

เคปซีสบานปราสาท ม.4 ต.

หินดาด เชื่อม บานตะเคยีน 

ม.1 ต.ตะเคียน อ.ดานขุนทด  

59

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,999,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,280,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,640,000

บจ.ภาวิกิต 1,209,800

บจ.ฮีโนนนครราชสีมา 1,247,000

บจ.ดับเบิลยู อารคอนซัมเมช่ัน 1,305,000

บจ.วินเนอร ซัพพลาย แอนด 

เอ็นจีเนียริ่ง
1,248,000

บจ.ทักษิณยนตรการหาดใหญ 1,178,760 บจ.ทักษิณยนตรการหาดใหญ 1,178,760
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     85/63       

ลว.  15 กย. 63

บจ.เชียงแสง มอเตอรเซลล
ไมผานการ

พิจารณา

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,375,0001,375,000

ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด4ตัน

 6ลอ จํานวน 1 คัน สําหรับ

โรงเรียนโตนดพิทยาคม

60

ม.1 ต.ตะเคียน อ.ดานขุนทด  

     จ.นม.



หนา้ท ี26

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.สาธิตเรืองกิจ. 1,240,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 1,345,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,230,000 หจก.ตติญฃัย (2004) 1,230,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,500,0001,500,000

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีตจากบานดอน

ยาว ม.3 ต.ดอนยาวใหญ เชื่อม

 บานหนองตาโล ต.โนนแดง 

จ.นม.

61

1,230,000 1,230,000 เสนอราคาต่ําสุด

62

กอสรางหินคลุก บานจะบู ม.9

  ต.หนองบัวตะเกียด เชื่อม  

ต.บานแปรง อ.ดานขุนทด     

   จ.นม.

499,000 603,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 495,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     603/63       

ลว.  8 กย. 63

63

กอสรางถนนหินคลุกบ.ขาคีม 

ม.6 ต.แชะ เชื่อม บานตะแลง

ม.11 ต.ทุงอรุณ อ.โชคชัย      

 จ.นม.

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

เสนอราคาต่ําสุด

     614/63       

ลว.  9 กย. 63

จ.นม.



หนา้ท ี27

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

64

กอสสรางถนนคสล.(ปอม

ตํารวจ)บานโนนสงา ม.7      

 ต.หนองบัวละคร เชื่อมบาน

โนนสายทอง ม.7 ต.โนนเมือง

พัฒนา อ.ดานขุนทด จ.นม.

494,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 489,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 489,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     598/63       

ลว.  2 กย. 63

พัฒนา อ.ดานขุนทด จ.นม.

หจก.ตติญฃัย (2004) 888,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 845,000 หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 845,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     741/63       

ลว.  24 กย. 63

66

กอสรางถนหินคลุก บานดอน

ทะบวง ม.11 ต.เทพาลัย อ.คง

 จากโกรกโพธิ์ ถึงเขต ต.โนน

แดง และ ต.ดอนยาวใหญ อ.

โนนแดง จ.นม.

500,000 473,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาจิตเจริญ 468,000 หจก.ราชสีมาจิตเจริญ 468,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   588/63       

 ลว.28สค.63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
924,000889,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม. 

01316 บานยองแยง-วัดพนม

วัน อ.เมือง จ.นม.
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หนา้ท ี28

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

67

กอสรางถนนหินคลุกบานบุ

มะคา ม.1 ต.มาบตะโกเอน 

เชื่อมบานโคกแขวน ม.5 ต.

เฉลียง อ.ครบุรี จ.นม.

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

เสนอราคาต่ําสุด

     655/63       

ลว.  17 กย. 63

กอสรางถนนคสล.บานโนน

68

กอสรางถนนคสล.บานโนน

สระ ม.15 ต.หนองหญาขาว 

เชื่อม บานหนองไทร ม.3 ต.

หนองน้ําใส อ.สีคิ้ว จ.นม.

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

เสนอราคาต่ําสุด

     609/63       

ลว.  8 กย. 63

69

กอสรางถนนหินคลุกบานดอน

กรูด (ซับไทร)ม.1 ต.แชะ 

เชื่อมบานอรพิมพ ม.1 ต.อร

พิมพ อ.ครบุรี จ.นม.

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

เสนอราคาต่ําสุด

     618/63       

ลว. 9 กย. 63

70

กอสรางถนนหินคลุกบานพนา

หนองหิน ม.7 ต.แชะ อ.ครบุรี 

เชื่อมบานดะแลง ม.11 ต.ทุง

อรุณ อ.โฃคชัย จ.นม.

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

เสนอราคาต่ําสุด

   590/63       

 ลว 31สค.63



หนา้ท ี29

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

71

กอสรางถนนหินคลุก บาน

หนองรัง ม.2 ต.แชะ อ.ครบุรี 

เชื่อมบานสระมะคา ม.2 ต.

หนองไมไผ อ.หนองบุญมาก 

จ.นม.

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

เสนอราคาต่ําสุด

     617/63       

ลว.  9 กย. 63

จ.นม.

72

กอสรางหินคลุก บานขาคีม ม.

6 ต.แชะ เชื่อมบ.อรพิมพ ม.1

 ต.อรพิมพ อ.ครบุรี จ.นม.

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

เสนอราคาต่ําสุด

     614/63       

ลว.  9 กย. 63

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 2,045,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 2,759,990

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,930,000 หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,930,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     691/63       

ลว.  22 กย. 63

หจก.ตติญฃัย (2004) 2,070,000

หจก.รุงเรืองประสพโชค 2,499,668.49

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,966,033.623,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม.

19303 บานขามทะเลสอ-บาน

โนน อ.ขามทะเลสอ จ.นม.
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หนา้ท ี30

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.รุงเรืองประสพโชค 18,997,864.44

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 2,177,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,970,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 2,283,00074

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม.

18202 บานตะคองหลง-บาน
3,000,000 2,574,759.66

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 2,283,000

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 2,059,000

หจก.นําโชคสุมิตตา 1,800,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมาเก็ตติ้ง 1,760,000 หจก.เอส.พี.อินเตอรมาเก็ตติ้ง 1,760,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     619/63       

ลว.  10 กย. 63

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 2,300,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,830,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,830,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 1,880,000

18202 บานตะคองหลง-บาน

โสกแจง อ.สูงเนิน จ.นม.

อิเล็กทรอนิกส

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,326,434.762,333,000

เสริมทางถนนหินคลุกโดย

ทําทางแบบแอสฟลทคอนกรีต

 บานอีโค ม.7 ต.หนองแจง

ใหญ ถึงบานโสกรัง ต.หนอง

บัวสะอาด อ.บัวใหญ จ.นม.
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หนา้ท ี31

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.รงุเรืองประสพโชค 2,378,712.12

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 2,290,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 2,270,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมาเก็ตติ้ง 2,200,000 หจก.เอส.พี.อินเตอรมาเก็ตติ้ง 2,200,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     658/63       

ลว.  18 กย. 63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
3,161,821,.283,040,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม. 

01223 บานเสาหงษ-บานนา

กลาง อ.เมือง จ.นม.
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หจก.เอส.พี.อินเตอรมาเก็ตติ้ง 2,200,000 หจก.เอส.พี.อินเตอรมาเก็ตติ้ง 2,200,000
เสนอราคาต่ําสุด ลว.  18 กย. 63

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 2,670,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 947,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 930,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 930,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     688/63       

ลว.  22 กย. 63

หจก.ตติญฃัย (2004) 970,000

หจก.สงกราณตขนสง
ไมผานการ

พิจารณา

กลาง อ.เมือง จ.นม.

77

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม. 

17308 บานลิ้นฟา-บานทา

สวนยา อ.ประทาย จ.นม.

1,000,000 991,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี32

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

บจ. ราชสีมายงกิตต 1,400,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,900,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,720,000

หจก.เอส.เอช คอนสตรัคช่ัน 1,940,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 1,680,000

หจก.ประสิทธ์ิชัยภูมิกอสราง 1,900,000

หจก.ศิริการ กอสราง2004 1,190,000 หจก.ศิริการ กอสราง2004 1,190,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     653/63       

ลว.  17 กย. 63

หจก.พัฒนาจักราชราชสีมากอสราง 1,740,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมาเก็ตติ้ง 1,430,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,398,000

หจก.อังครงครักษพาณิชย 1,393,000

หจก.ณภัทร ธิดา คอนสตรัคช่ัน
ไมผานการ

พิจารณา

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,948,0002,000,000

กอสรางถนน คสล.บานตําแย 

ม.3 ต.กระเบี้องใหญ เชื่อม

บานสัมฤทธิ์ ม.1 ต.สัมฤทธิ์ 

อ.พิมาย จ.นม.
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หนา้ท ี33

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,770,000

ประกวดราคา
2,065,996.542,037,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม.

23101 บานศูนยกลาง-บาน79

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,517,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 1,800,000

หจก.ตติญฃัย (2004) 1,600,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,280,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,280,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     689/63       

ลว.  22 กย. 63

80

ปรับปรุงซอมแซมถนนเสริม

หินคลุกบานโนนหมัน ม.9-

บานโตนด ม.10 ต.หนองงู

เหลือม  อ.เฉลิมพระเกียรติ    

  จ.นม.

306,400 311,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รวงทองวิศวะ 302,000 หจก.รวงทองวิศวะ 302,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     612/63       

ลว. 9 กย. 63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,065,996.542,037,00023101 บานศูนยกลาง-บาน

โนสําราญ อ.แกงสนามนาง จ.

นม.

79



หนา้ท ี34

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

81

กอสรางหินคลุกบานหนอง

มะคา (สายดง)ม.9 ต.แชะ อ.

คนบุร ีเชื่อม ม.11บานตะแลง

 ต.ทุงอรุณ อ.โชคชัย จ.นม.

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

เสนอราคาต่ําสุด

   591/63       

 ลว.31สค.63

82

จัดซื้อวัสดุไฟฟา เพ่ือ

ปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ 

LED โครงการสงเสริมการ

ประหยัดพลังงานโดยการใช

หลอดประหยัดไฟ LED ใน

โรงเรียนนํารองสังกัด อบจ.นม.

 ณ โรงเรยีนหนองงูเหลือม

พิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.นม.

261,570 261,570 เฉพาะเจาะจง บจ.เจเอสเอพี โซลูช่ัน 259,000 บจ.เจเอสเอพี โซลูช่ัน 259,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     87/63       

ลว.  18 กย. 63

83

ซอมแฃมอาคารเรยีน 3 ชั้น 

12หองเรียน และอาคาร

อเนกประสงค โรงเรียนปาก
321,000 321,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 318,000 หจก.อินทรีย ประทาย 318,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     595/63       

ลว. 11 กย. 63



หนา้ท ี35

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2563

84

ปรับปรุงถนนหินคลุกบาน

มะขามนอย ม.5 ต.ดาน

นอกอ.ดานขุนทด เชื่อมบาน

สระขุด ม.14 ต.บัลลังก อ.โนน

ไทย         จ.นม.

500,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 475,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 475,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     599/63       

ลว. 2 กย. 63

ไทย         จ.นม.

85

กอสรางหินคลุก บานดินแดง 

ม.7 ต.มาบตะโกเอน เชื่อม

บานหนองรงั ม.2 ต.แชะ 

อ.ครบุรี จ.นม.

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

เสนอราคาต่ําสุด

     651/63       

ลว. 17กย. 63

86

ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต อบจ.นม.

18010บานโนนคา-บานโคก

กระพี้ อ.สูงเนิน จ.นม.

500,000 515,300 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 494,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     624/63       

ลว. 11 กย. 63

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน

               พนักงานพัสดุชํานาญงาน


