
หนา้ท ี1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

       วิธีซื้อ   

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

หจก.ไซโซ คอนสตรัคช่ัน 16,888,333 หจก.ไซโซ คอนสตรัคช่ัน 16,888,333
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    121/64     

ลว.27 พย.63

หจก.ภิญโญจักราช 17,400,000

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน  2563  

1
กอสรางอาคารโรงอาหาร 4 ชั้น 

จํานวน1 หลัง รร.สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา
19,948,000 17,471,662.79

ประกวดราคา

อิแล็กทรอนิกส

หจก.เขตรุงเรือง  เค อาร 3,390,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 3,361,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,970,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,970,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    152/64     

ลว.23 ธค.63

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 3,440,000

หจก.ตติญชัย(2004) 3,120,000

หจก.เทพธารินทรคอนสรัคชั่น 3,440,000

หจก.บุญประเสริฐรงุเรือง คุณสมบัติไมถูกตอง

บจ.บาวเวิรคคอนสตรัคชั่น 3,900,000

ประกวดราคา

อิแล็กทรอนิกส
4,204,242.564,000,000

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท     

ติกคอนกรีต อบจ.นม.13306       

 บานกระทุมราย-บานหญานาง     

     อ.ประทาย จ.นม.
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หนา้ท ี2

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

       วิธีซื้อ   

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน  2563  

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย คุณสมบัติไมถูกตอง

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 4,390,000 หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 4,390,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    116/64     

ลว.25 พย.63

หจก.ตติญชัย(2004) 4,440,000

ประกวดราคา

อิแล็กทรอนิกส
6,124,797,106,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท    

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.18009 สาย

ยุทธศาสตรบานกุดจิก-บานนา
3

หจก.ตติญชัย(2004) 4,440,000

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 4,733,000

บจ.สุรินทรเทพศิลา 5,628,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,323,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,250,000 หจก.ตติญชัย(2004) 1,250,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    137/64     

ลว.14 ธค.63

5

ซื้อวัสดุแบบพิมพที่ใชการเลือกตั้ง 

สําหรับโครงการดําเนินการจัดการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.นม.และ

นายกอบจ.นม. จํานวน5 รายการ

2,053,500 1,812,550 เฉพาะเจาจง
โรงพิมพอาสารักษาดอนแดน 

กรมการปกครอง
1,812,550

โรงพิมพอาสารักษาดอนแดน 

กรมการปกครอง
1,812,550

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    27/64     

ลว.10 พย.63

อิแล็กทรอนิกสยุทธศาสตรบานกุดจิก-บานนา

กลาง อ.สูงเนิน จ.นม.

ประกวดราคา

อิแล็กทรอนิกส
1,528,0001,324,000

ปรับปรุงซอมแซมถนน อบจ.นม.

19204 บานบึงออ ม.1 ต.บึงออ-

บานโตนด ม.3 ต.พันดุง              

 อ.ขามทะเลสอ จ.นม.

4



หนา้ท ี3

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

       วิธีซื้อ   

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน  2563  

6

ซื้อแผงก้ันหอง Partition พรอม

อุปกรณ เพ่ือใชในราชการ สํานัก

ปลัด อบจ.นม. จํานวน 3 รายการ

232,150 232,150 เฉพาะเจาจง หจก.เทวัญครุภัณฑสตีล 232,150 หจก.เทวัญครุภัณฑสตีล 232,150
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      3/64      

 ลว. 17 พย.63

7

จางเหมาจัดทําสําเนาพรอม

ประกอบเลมขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย มีงบประมาณ 2564 

จํานวน380 เลม

300,000 296,400 เฉพาะเจาจง หจก.เลิศศืลป สาสณ โฮลดิ้ง 295,070 หจก.เลิศศืลป สาสณ โฮลดิ้ง 295,070
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     25/64      

 ลว. 12 พย.63

หจก.โชคชัยการโยธา 7,200,000

หจก.ตติญชัย(2004) 6,990,000

หจก. 9 อินทรกอสราง 5,990,000 หจก. 9 อินทรกอสราง 5,990,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.รุงเรืองประสพโชค 6,489,874.47

บจ.ชินาภัค คอนกรีต
เอกสารไม

ถูกตอง

8

ซอมปรบัปรุงถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต บานซับสวอง ม.6

 ต.ขนงพระเชื่อม ต.วังกะทะ อ.

ปากชอง จ.นม.

7,266,000 8,586,104.24
ประกวดราคา

อิแล็กทรอนิกส



หนา้ท ี4

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

       วิธีซื้อ   

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน  2563  

หจก.เทพธารินทรคอนสรัคชั่น 2,450,000

บจ.ชินาภัค คอนกรีต 2,777,777.77

หจก.ตติญชัย(2004) 2,130,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 2,286,000

ประกวดราคา

อิแล็กทรอนิกส
2,858,197.952,680,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท    

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.16005 

บานหนองจิก-บานปรางค อ.หวย
9

หจก.มะคาพัฒนาการ 2,286,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 2,100,000 หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 2,100,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    138/64     

ลว.16 ธค.63

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 2,980,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 2,980,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

บจ.มวลมิตร คอนสตรัคชั่น 4,387,560.12

บจ.ชินาภัค คอนกรีต 4,666,666.66

หจก.มะคาพัฒนาการ 4,045,000

บานหนองจิก-บานปรางค อ.หวย

แถลง จ.นม.

4,759,625.61
ประกวดราคา

อิแล็กทรอนิกส
10

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท    

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.08201 

บานแปรง-บานหนองกราด อ.ดาน

ขุนทด จ.นม.

4,500,000



หนา้ท ี5

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

       วิธีซื้อ   

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน  2563  

หจก.วรรณนัช อินเตอรคอน 1,750,000

บจ.มวงมิตรคอนสตรัคช่ัน 1,582,700

หจก.ตติญชัย(2004) 1,630,000

บจ.ชินาภัค คอนกรีต 1,860,000กอสรางถนนคสล.บ.โนนเสว ม.11 บจ.ชินาภัค คอนกรีต 1,860,000

หจก.พงศรุงเรืองบริหาร 1,768,900

บจ.เกรทครีเอชั่น 1,800,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,386,000

หจก.ศิริการ กอสราง 2004 1,350,000 หจก.ศิริการ กอสราง 2004 1,350,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก. อังครงครักษพาณิชย 1,417,500

หจก.รงเรืองประสพโชค 2,660,497.79

หจก.นําโชคสุมิตตา 2,410,000 หจก.นําโชคสุมิตตา 2,410,000 สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.ตติญชัย(2004) 2,470,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 2,650,000

11

กอสรางถนนคสล.บ.โนนเสว ม.11 

ต.กระเบี้องใหญ เชื่อม บานซาด ม.

6 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นม.

2,000,000 1,862,000
ประกวดราคา

อิแล็กทรอนิกส

12
ประกวดราคา

อิแล็กทรอนิกส
3,369,529.083,099,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท    

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.01219 สาย

แยก ทล.2-บานยองแยง อ.เมือง 

จ.นม.



หนา้ท ี6

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

       วิธีซื้อ   

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน  2563  

หจก.เจตนะธรรมคาไม 2,540,000

บจ.ทีดับบลิว คอนกรีต 2,360,000

หจก.พัฒนาจักราชราชสีมา 3,200,000

หจก.สุขเกษมการโยธา1999 2,395,000หจก.สุขเกษมการโยธา1999 2,395,000

หจก.วรรณวนัชอินเตอรคอน 2,965,000

บจ.มวลมิตรคอนสรัคช่ัน 2,994,660.90

หจก.ธนกรเจริญทรัพย 2,662,000

บจ.ชินาภัค คอนกรีต 3,300,000

หจก.ตติญชัย(2004) 2,930,000

หจก.เอส.เอช.คอนสตรัคช่ัน 2,577,000

หจก.โชคดีทวีทรัพย 2,320,000 หจก.โชคดีทวีทรัพย 2,320,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

กิจการรวมคาบจ.ทองพูนวิวัฒน

และบจ.เอสพีที คอน
2,480,000

หจก.โคราชพัฒนะ 2,731,000

หจก.ราฃสีมากนกวรรณกอวราง 3,320,000

3,327,401.113,500,000

กอสรางถนนคสล.เสียบลําตะคอง

ฝงทิศใต จากบานกระทอน ม.8 ถึง

บาหัวชางม.1 ต.มะเรงิ เชื่อม บาน

ทากระสังข ม.8 ต.หัวทะเล อ.เมือง

 จ.นม.

13
ประกวดราคา

อิแล็กทรอนิกส



หนา้ท ี7

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

       วิธีซื้อ   

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน  2563  

14

จางเหมาบริษัทรักษาความ

ปลอดภัยทรพัยสินสถานที่ใหกับ

อบจ.นม. จํานวน 8 แหง

384,000 384,000 เฉพาะเจาจง
บจ.รักษาความปลอดภัย       

ทีเอ็นเอ็น การด 2009
332,550

บจ.รักษาความปลอดภัย      

 ทีเอ็นเอ็น การด 2009
332,550

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    120/64     

ลว.27 พย.63

หจก.บ.ีบ.ีเอ็นฦเทรดดิ้ง 1,992,000 หจก.บ.ีบ.ีเอ็นฦเทรดดิ้ง 1,992,000
สมบัติครบถวน      2/64       

ซื้อปายติดประกาศเอกสาร
หจก.บ.ีบ.ีเอ็นฦเทรดดิ้ง 1,992,000 หจก.บ.ีบ.ีเอ็นฦเทรดดิ้ง 1,992,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     2/64       

ลว. 17 พย.63

หจก.สิงหา2013 กรุป 1,995,000

หจก.อินทรีย ประทาย 1,992,500

หจก.สิงหา2013 กรุป 2,245,000 หจก.สิงหา2013 กรุป 2,245,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

113/64         

 ลว. 17 พย.63

หจก.อินทรีย ประทาย 2,247,500

หจก.บ.ีบ.ีเอ็นเทรดดิ้ง 2,246,500

15

ซื้อปายติดประกาศเอกสาร

เก่ียวกับการเลือกตั้งหนาหนวย

เลือกตั้ง ตามโครงการการ

ดําเนินการจัดการการเลื่อกตั้ง

สมาชิก สภา อบจ.นม. และนายก

อบจ.นม.

2,097,200 2,000,000 วิธีตัดเลือก

วิธีตัดเลือก2,250,0002,359,350

จางเหมาจัดทําปายบอกถานที่

เลือกตั้ง ตามโครงการการ

ดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิก

สภา นายกอบจ.นม.

16



หนา้ท ี8

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

       วิธีซื้อ   

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน  2563  

หจก.อินทรีย ประทาย 7,685,300 หจก.อินทรีย ประทาย 7,685,300
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     114/64   

ลว. 18 พย.63

หจก.สิงหา2013 กรุป 7,690,200

หจก.บ.ีบ.ีเอ็นเทรดดิ้ง 7,688,520

จางเหมาจัดทําปาย สําหรับ

โครงการการดําเนินการจัดการ

เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.นม. และ

นายก อบจ.นม.

17 วิธีตัดเลือก7,700,0008,836,800

18

เชาหองประชุมและหองฝก

ปฏิบัติการพื้นคืนชีพพรอมอุปกรณ 

เพื่อใชดําเนินโครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและ

การชวยชีวิตเบื้องตน

168,000 168,000 เฉพาะเจาจง มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 168,000 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 168,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     118/64   

ลว. 25 พย.63

19

จางเหมาจัดพิมพคูมือปฏิบัติงาน

กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง

(กปน.) จํานวน23,300 เลม 

โครงรการดําเนินการจัดการ

เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.นม. และ

นายก อบจ.นม.

1,145,000 699,000 วิธีตัดเลือก หจก.สกุลไทยสิ่งพิมพ 699,000 หจก.สกุลไทยสิ่งพิมพ 699,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     119/64   

ลว. 26 พย.63

นายก อบจ.นม.



หนา้ท ี9

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

       วิธีซื้อ   

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน  2563  

20

ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร

งานทะเบียน(ปริ้นทิค)             

จํานวน 1 โครงการ

733,166 733,166 วิธีตัดเลือก
บจ. คอนโทรล ดาตา          

(ประเทศไทย)
733,166

บจ. คอนโทรล ดาตา          

(ประเทศไทย)
733,166

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       5/64   

ลว. 25 พย.63

21

ซื้อวัสดุประจําหนวยเลือกตั้ง 

จํานวน4,145ชุด โครงการการ

ดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิก

สภาอบจ.นม. และยานกอบจ.นม.

10,505,375 5,407,395 วิธีตัดเลือก หจก.พรวิวัตพานิช 5,407,395 หจก.พรวิวัตพานิช 5,407,395
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     6/64       

ลว. 26 พย.63

22

จาเหมาจัดทําปายนับคะแนน ณ 

หนวยเลือกตั้ง สําหรับโครงการ

การดําเนินการจัดการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาอบจ.นม. และนายก    

   อบจ.นม.

3,920,000 3,626,000 วิธีตัดเลือก หจก.ชูเวิรคซอป 3,616,200 หจก.ชูเวิรคซอป 3,616,200
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     125/64   

ลว. 27 พย.63



หนา้ท ี10

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

       วิธีซื้อ   

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน  2563  

23

ซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหา

ลงคะแนนเลื่อกตั้ง ตามโครงการ

การดําเนินการจัดการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาอบจ.นม. และนายก    

11,064,500 5,200,700 วิธีตัดเลือก บจ.สยามอินเตอรไพรส 4,293,700 บจ.สยามอิสเตอรไพรส 4,293,700
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     8/64       

ลว. 1 ธค.63

สมาชิกสภาอบจ.นม. และนายก    

 อบจ.นม.

       

                      

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน

              พนักงานพัสดุชํานาญงาน


