
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

        วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

ซอมแซมถนนลาดยางผิวทางแอส

ฟลทติกคอนกรีต บานหนองตะไก

 ต.บัวใหญ เชื่อมบานออยชาง      

     ต.กุดจอก อ.บัวใหญ จ.นม.

2,700,000 3,059,464.96
  ประกวดราคา  

 อิเล็กทรอนิกส
หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,970,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,970,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      134/64     

ลว.  8 ธค.63

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31 เดือน ธันวาคม   2563 

     ต.กุดจอก อ.บัวใหญ จ.นม.

บจ.เอ็ม.ยู.ดี.โพรไวเดอร 683,730

หจก.เอ็ม อาร ดี วิศวกรรม 609,900 หจก.เด็ม อาร ดี วิศวกรรม 609,900
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

          7/64     

ลว.  27 พย.63

2

กอสรางโรงเรียนตามโครงการจิต

อาสาเพ่ือการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต

 บนวิถีแหงความพอเพียง เพื่อ

ประโยชนและความสุขของ

ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา

700,000 700,000
  ประกวดราคา  

 อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

        วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31 เดือน ธันวาคม   2563 

หจก.รงุเรืองประสพโชค 809,000

หจก.9 อินทรียฺกอสราง 824,000

หจก.ตติญชัย(2004) 760,000

หจก.นําโชดสุมิตตา 725,000 หจก.นําโชดสุมิตตา 725,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

        127/64     

    ลว.  1 ธค.63

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 800,000

3

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท   

  ติกคอนกรีต อบจ.นม.21301 

บานคลองยาง-บานคลองมวง      

    อ.ปากชอง จ.นม.

9,000,000 1,130,400
  ประกวดราคา  

 อิเล็กทรอนิกส

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 800,000

4

บริษัทรกัษาความปลอดภัย

ทรัพยสินสถานที่อาคารใหกับ     

อบจ.นม. จํานวน 8 แหง

384,000 384,000 เฉพาะเจาะจง
บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีเอ็ม

เอ็น การด 2009 จํากัด
332,550

บริษัทรักษาความปลอดภัย

 ทีเอ็มเอ็น การด 2009 

จํากัด

332,550
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

        18/64      

   ลว.  27 ตค.63



หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

        วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31 เดือน ธันวาคม   2563 

หจก.มะคาพัฒนาการ 2,250,000

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 2,145,000

หจก.พ.สิรภพ 1,630,000 หจก.พ.สิรภพ 1,630,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,970,000

กอสรางถนน คสล. จากตลาดนอย หกจ.ประกอบชัยวิศวกรรม 1,860,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,930,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป(2000) 2,159,000

หจก.ประภารุงเรืองกอสราง 1,758,000

หจก.ซีทีเค รุงเรือง  กรุป 2,250,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,880,000

บจ.ไทคูน ดีเวลปเมนท 2,220,038.21

หจก. อังครงรักษพาณิชย 1,707,000

บจ.บาวดวิรคคอนสตรัช่ัน
ไมผานการ

ตรวจสอบ

กอสรางถนน คสล. จากตลาดนอย

 ม.12 ชมุชนโนนเขวา เขตเทศบาล

โนนแดง เชื่อมเขต อบต.โนนแดง 

บานระหันคาย ม.7 ต.โนนแดง    

 อ.โนนแดง จ.นม.

5
  ประกวดราคา  

 อิเล็กทรอนิกส
2,484,530.932,500,000



หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

        วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31 เดือน ธันวาคม   2563 

หจก.โชคดีทวีทรัพย การโยธา 947,000 หจก.โชคดีทวีทรัพย การโยธา 947,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

กิจการรวมคา เอส.เอ็น.พ.ี    

 สหมงคลกอสราง
1,250,000

หจก.พัฒนาจักราชราชสีมากอสราง 1,200,000

บจ.มวลมิตรคอนสตรัคช่ัน 1,073,000

6

กอสรางถนนคสล. สายบานละลม

 ม.2 ต.ละลมใหมพัฒนา อ.โชคชัย 

เชื่อมบานโคกลอย เทศบาลต.

หนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก    

1,500,000 1,373,000
  ประกวดราคา  

 อิเล็กทรอนิกส
บจ.มวลมิตรคอนสตรัคช่ัน 1,073,000

หจก.เอส เอช คอนสตรัคช่ัน 1,250,000

บจ. เกรทครีเอชั่น 1,350,000

หจก.ตติญชัย2004 1,140,000

หจก. อรุณกลการจัตุรัส 3,220,000 หจก. อรุณกลการจัตุรัส 3,220,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   115/64        

ลว 23 ตค.63

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 3,365,000

หจก.รุงเรืองประสพโชค 3,672,130.61

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 3,700,000

7

ปรับปรุงซอมแซมถนนอบจ.นม.

19203 บานขามทะเลสอ ม.1      

  ต.ขามทะเลสอ-บานโนน ม.2     

  ต.โปงแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นม.

3,380,000 3,866,660.30
  ประกวดราคา  

 อิเล็กทรอนิกส

หนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก    

 จ.นม.

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน


