
หนา้ที� 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายช่ือผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

กอสรางถนนผิวแอสฟลทติกสาย

บานโนนสําราญ ม.4 ต.สามเมือง 

เชื่อมบานเมืองสูง ม.8 ต.หนอง

ตาดใหญ อ.สีดา จ.นม.

500,000 607,000 เฉพาะเจาะจง บ.ดาวทองกอสราง จํากัด 493,000 บ.ดาวทองกอสราง จํากัด 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       353/64      

 ลว.19กค. 64

2

ซื้ออุปกรณเจาะน้ําบาดาลรถขุด

เจาะบอบาดาลยี่หอ HiNO 

หมายเลขทะเบียน 87-2166

นครราชสีมา

370,000 370,000 เฉพาะเจาะจง
บ.โซร็อด ดริลลิ่ง      

(ประเทศไทย)จํากัด
365,000

บ.โซร็อด ดริลลิ่ง      

(ประเทศไทย)จํากัด
365,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       60/64       

ลว.12กค. 64

3

ซื้อวัสดุกอสราง วัสดุบํารุงรักษา

ทางประเภทงานยางแอสฟลทติก

 จํานวน2 รายการ

476,000 476,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 474,600 หจก.บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 474,600
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       61/64       

ลว.14กค. 64

4

ปรับปรุงอาคารเรียน2 ชั้น แบบ

กรมสามัญศึกษา208 มี 8

หองเรียน(ทาสี) โรงเรียนสะแก

ราชธวัชศึกษา

355,000 355,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 350,000 หจก.อินทรีย ประทาย 350,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       349/64      

 ลว.13กค. 64

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2564



หนา้ที� 2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายช่ือผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2564

5

ซอมสรางถนนลาดยางบ.ปาตอง 

ม.1 สายบานปาตองถึง 

โรงพยาบาลบัวใหญ เชื่อมตอ

เทศบาลเมืองบัวใหญ อ.บัวใหญ 

จ.นม.

500,000 601,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเขียว คอนสตรัตชั่น 495,000 หจก.ไทยเขียว คอนสตรัตชั่น 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      351/64      

 ลว. 16กค. 64

6
กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน

โรงเรียนประทาย อ.ประทาย จ.นม.
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเพชร การคา จํากัด 493,000 บ.แสงเพชร การคา จํากัด 493,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       356/64      

 ลว.19กค. 64

7

โครงการปูกระเบี้องพื้นหองเรียน

อาคาร216ล โรงเรียนวัดประชา

นิมิตร   อ.บัวใหญ จ.นม.

373,000 436,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.อาทิตยฉาย       

คอนสตรัคชั่น
370,000

หจก.อาทิตยฉาย       

คอนสตรัคชั่น
370,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       344/64      

 ลว.9กค. 64



หนา้ที� 3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายช่ือผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2564

8

กอสรางถนนคสล.สายบานเขวา 

ม.7 ต.ถนนยอ อ.ชุมพวง-บานดง

หลบ ม.7 เทศบาลต.ชองแมว    

อ.ลําทะเมนชัย จ.นม.

1,000,000 950,000
ประกวด

อิเล็กทรอนิกส
หจก.โคราชพัฒนะ 666,000 หจก.โคราชพัฒนะ 666,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

9

กอสรางทางเดินพรอมหลังคา

คลุมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 

อ.คง จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทิดจิตเมืองคงกอสรางจํากัด 493,000 บ.เทิดจิตเมืองคงกอสรางจํากัด 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       385/64      

 ลว. 4กค. 64

10

กอสรางถนนแอสฟลทติก      

ดอนกรีต ชวงหนาวัดปทุมวนา

ราม บานหนองหาง ม.10 ต.บัว

ลายถึง บานโนนแดง ม3 ต.โนน

จาน อ.บัวลาย จ.นม.

351,000 422,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.อาทิตยฉาย         

คอนสตรัคขั่น
345,000

หจก.อาทิตยฉาย          

คอนสตรัคขั่น
345,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       357/64      

 ลว. 19กค. 64

11

ทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น 12

หองเรียนชั้นลางโลง โรงเรียน

โตนดพิทยาคม

291,000 291,000 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเพชร การคาจํากัด 288,000 บ.แสงเพชร การคาจํากัด 288,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       348/64      

 ลว. 13กค. 64



หนา้ที� 4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายช่ือผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2564

12

กอสรางถนน คสล.สายบานเพ็ด

นอย ม.6 ต.เมืองพะไล อ.บัว

ลาย-บานหนองแสง ต.บัวลาย    

 จ.นม.

500,000 533,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.อาทิตยฉาย         

คอนสตรัคชั่น
492,000

หจก.อาทิตยฉาย         

คอนสตรัคชั่น
492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       355/64      

 ลว. 19กค. 64

13

กอสรางถนนคสล.หลังสนาม

ฟุตบอล โรงเรียนวัดประชานิมิตร

 อ.บัวใหญ จ.นม.

446,000 411,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.อาทิตยฉาย 

คอนสรัคชั่น
403,000

หจก.อาทิตยฉาย 

คอนสรัคชั่น
403,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       354/64      

 ลว.19กค. 64

14

กอสรางถนนคสล.โรงเรียนวัง

ไมแดงพิทยาคม อ.ประทาย      

จ.นม.

497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรียประทาย 495,000 หจก.อินทรียประทาย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       350/64      

 ลว.14กค. 64

15

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนแบบ 

คสล.216(อาคาร2)โรงเรียนดาน

เกวียนวิทยา

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเพชรการคา จํากัด 89,000 บ.แสงเพชรการคา จํากัด 89,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       376/64      

 ลว. 2 สค.64



หนา้ที� 5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายช่ือผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2564

16

ซอมบํารุงทางของ อบจ.ถนนถาย

โอน(ทางหลวงทองถิ่น)(อบจ.นม.

14201) บานงิ้ว-บานหนองโดน 

อ.ปกธงชัย อ.ปกธงชัย จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคชัยการโยธา 492,000 หจก.โชคชัยการโยธา 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      367/64      

 ลว. 30 กค. 64

17

จางเหมาทําอาหาร(ขาวกลอง)

สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน

การเฝาระวังปองกันและควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

1,000,000 1,000,000 เฉพาะเจาะจง รานทุงอรุณการเกษตร 1,000,000 รานทุงอรุณการเกษตร 1,000,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       352/64      

 ลว.16กค. 64

18

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู 

อาคารเรียน2 โรงเรียนดาน

เกวียนวิทยา

110,000 110,000 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเพชร การคาจํากัด 108,000 บ.แสงเพชร การคาจํากัด 108,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       377/64      

 ลว. 2 สค. 64



หนา้ที� 6

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายช่ือผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2564

หจก.เคซี.นอรทอีส 727,000 หจก.เคซี.นอรทอีส 727,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.สุพรรณี กอสราง 870,000

บ.ทองสุทธิ จํากัด 1,000,000

หจก.ซี.แอล.ซีกอสราง
ไมผานการ

ตรวจสอบ

20

ซอมสรางถนนหินคลุก บานเทวา

นิมิตร ม.16 เทศบาลต.หนอง

กราด เชื่อมบานหนองขุยคูเมือง 

ม.7 อบต.หนองกราด อ.ดานขุน

ทด จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.คลองแค 494,000 หจก.คลองแค 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       360/64      

 ลว. 20 กค. 64

21

กอสรางถนนคสล.ม.8 บานบุ

พัฒนา ต.ตลาด(ตอถนนสายตรง

ทางขวาง เชื่อม บานหนอง

กระดังงา ม.15 ต.จอหอ)อ.เมือง 

จ.นม.

1,040,000 1,060,000
ประกวด

อิเล็กทรอนิกส
หจก.ธนกรเจริญทรัพย 777,000 หจก.ธนกรเจริญทรัพย 777,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

19

กอสรางถนนคสล.เชื่อมระหวาง

ต.จากบานเหนือม.1 ต.เมืองนาท

ถึงบานดานชาง ต.ขามสะแกแสง

 อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

1,000,000 1,043,000
ประกวด

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ที� 7

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายช่ือผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2564

22

ซอมสรางถนนลาดยางพาราแอส

ฟลทคอนกรีต จากบานหนอง

พลวง ม.10 ต.โพนทอง-บาน

หนองอายแหนบ ม.8 ต.โนน

ประดู อ.สีดา จ.นม.

500,000 524,000 เฉพาะเจาะจง บ.ดาวทองกอสราง จํากัด 494,000 บ.ดาวทองกอสราง จํากัด 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      362/64      

 ลว. 22กค. 64

23

ซื้ออุปกรณเจาะน้ําบาดาลรถขุด

เจาะบอบาดาลยี่หอ ISUZU 

หมายเลขทะเบียน88-6761 

นครราชสีมา

370,000 370,000 เฉพาะเจาะจง
บ.โซร็อด คริลลิ่ง           

 (ประเทศไทย)จํากัด
365,000

บ.โซร็อด คริลลิ่ง          

  (ประเทศไทย)จํากัด
365,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       64/64       

ลว. 23กค. 64

24

ซื้อวัสดุสํานักงาน หมึกเครื่องถาย

เอกสาร เพื่อใชในงานราชการ

สํานักชาง จํานวน2 รายการ

249,600 249,600 เฉพาะเจาะจง
บ.แมกเนท พลัส โอเอ 

จํากัด
249,000

บ.แมกเนท พลัส โอเอ 

จํากัด
249,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       63/64       

ลว. 23กค. 64



หนา้ที� 8

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายช่ือผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2564

25

กอสรางถนนคสล.จากถนน       

ทช.นม.3126(หนาศาลยา)บาน

สัมฤทธิ์พัฒนา ม12 ต.สัมฤทธิ์ 

อ.พิมาย เชื่อมบานสัม ม.2       

 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นม.

700,000 695,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนกรเจริญทรัพย 588,000 หจก.ธนกรเจริญทรัพย 588,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

26
ปรับปรุงสนามฟุตซอลคสล. 

โรงเรียนประดูวัฒนา
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 494,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 494,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       368/64      

 ลว. 2 สค. 64

27
ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํานักเรียน

 โรงเรียนสองครพิทยาคม
261,400 263,500 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 259,000 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 259,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       333/64      

 ลว. 2 สค. 64

28
ปรับปรุงสนามฟุตซอลคสล.       

 โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 494,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 494,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       369/64      

 ลว. 2 สค. 64

29

ซื้อเวชภัณฑในการควบคุมปองกัน

โรคระบาดชนิดลัมป สกิน

(Lumpy Skin disese) ในโค 

กระบือ ในพื้นที่จ.นม.

2,611,200 2,611,200 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชาพาณิขย 2,600,000 หจก.โคราชาพาณิขย 2,600,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      65/64       

ลว. 28กค. 64

30
ปรับปรุงหอประชุมแบบ100/27 

โรงเรียนพระทองคําวิทยา
150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง

หจก.ศิลาชาละวัน        

การกอสราง
148,000

หจก.ศิลาชาละวัน        

การกอสราง
148,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      383/64      

 ลว. 3กค. 64



หนา้ที� 9

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายช่ือผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนกรกฎาคม 2564

31

ปรับปรุงหองน้ํานักเรียนหญิง

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ      

อ.โนนไทย จ.นม.

69,700 69,700 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเพชร การคา จํากัด 69,000 บ.แสงเพชร การคา จํากัด 69,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      365/64      

 ลว. 29กค. 64

32

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู 

อาคารเรียน 216 ค โรงเรียน

คลองไผวิทยา

29,800 30,839 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 29,300 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 29,300
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      374/64      

 ลว. 2 สค.64

33

ซอมบํารุงทางของอบจ.ถนนถาย

โอน(ทางหลวงทองถิ่น)(อบจ.นม.

23101)บานศูนยกลาง-บานโนน

สําราญ อ.แกงสนามนาง  จ.นม.

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

เสนอราคาต่ําสุด

      416/64      

 ลว. 6 สค.64

34

ปรับปรุงระบบไฟฟา(อาคารเรียน

หลังที่2 แบบ216ล)                

 โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา    

อ.สีคิ้ว จ.นม.

202,000 201,734 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเพชร การคา จํากัด 198,000 บ.แสงเพชร การคา จํากัด 198,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

35

ปรับปรุงหองน้ําหองสวมนักเรียน

หญิง โรงเรียนพระทองคําวิทยา 

อ.พระทองคํา จ.นม.

277,000 277,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.ศิลาชาละวัน        

การกอสราง
274,000

หจก.ศิลาชาละวัน        

การกอสราง
274,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      381/64      

 ลว. 3 สค.64




