
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท

ติก อบจ.นม.01209 บานพะ

เนาว-บานโตนด อ.เมือง จ.นม.

52,000,000 6,044,025.77
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 3,900,000 หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 3,900,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     2/65      

ลว.11ตค. 64

2
ซื้อเครื่องปรับอากาศ            

จํานวน 4 รายการ
396,000 396,000 เฉพาะเจาะจง

บริษัทใตฟามอเตอร 

คอมพิวเตอร จํากัด
396,000

บริษัทใตฟามอเตอร 

คอมพิวเตอร จํากัด
396,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     2/65      

ลว. 7 ตค. 64

ซื้อวัสดุครุภัณฑโฆษณาและ

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

3

ซื้อวัสดุครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร จํานวน3 รายการ เพ่ือ

ใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

สํานักปลัด อบจ.

412,800 412,800 เฉพาะเจาะจง
บริษัทใตฟามอเตอร 

คอมพิวเตอร จํากัด
412,800

บริษัทใตฟามอเตอร 

คอมพิวเตอร จํากัด
412,800

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     1/65      

ลว.7 ตค. 64

4

กอสรางถนนคสล.บานโนนหอม 

ม.7 ต.สระวานพระยา อ.ครบุรี 

(ซอยนายวิชิต ศรีประสิทธ์ิ)เชื่อม

ม.12 บานเจริญผล อ.สขุไพบูลย

 อ.เสิงสาง จ.นม.

2,000,000 1,776,080
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,188,000 หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,188,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     5/65      

ลว. 25 ตค. 64

5

โครงการถนนอบจ.นม.08201 

บานแปรง-บานหนองกราด อ.

ดานขุนทด จ.นม.

13,660,000 16,366,657.65
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 10,599,900 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 10,599,900

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     3/65      

ลว.15 ตค. 64



หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

6

กอสรางถนนหินคลุกบานหวย

ทราย ม.7 ต.หนองแวง เช่ือม

บานมะคาพัฒนา ม.1 ต.บึงปรึอ 

อ.เทพารักษ จ.นม.

500,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอส คอนสตรัคช่ัน99 476,000 หจก.พีเอส คอนสตรัคช่ัน99 476,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     6/65      

ลว. 26 ตค. 64

7

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ

ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร 269,400 269,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก(ปะเทศไทย)จํากัด 266,000 บริษัท ริโก(ปะเทศไทย)จํากัด 266,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     4/65      

ลว. 26 ตค. 64
7 ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร 

จํานวน 4 รายการ

269,400 269,400 บริษัท ริโก(ปะเทศไทย)จํากัด 266,000 บริษัท ริโก(ปะเทศไทย)จํากัด 266,000
เสนอราคาต่ําสุด ลว. 26 ตค. 64

8

โครงการถนน(อบจ.นม.22303) 

บานซับตะครอ-บานทาตะแบก   

 อ.หนองบุญมาก จ.นม.

9,980,000 10,341,697.25 วิธีคัดเลือก หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 9,950,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 9,950,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     15/65      

ลว. 26 ตค. 64

9

กอสรางถนนคสล.บานหนองจาน

 ม.4 ต.หนองหวา บานนางภควดี

 โหมดนอก-เขตบานฝาผนัง ม.1  

  ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นม.

8,951,000 8,925,898.44 วิธีคัดเลือก หจก. ว.อภินันท 8,900,000 หจก. ว.อภินันท 8,900,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     13/65      

ลว. 26 ตค. 64

10

โครงการถนน (อบจ.นม.03201)

บานสระประทีป-บานหนองกก   

 อ.เสิงสาง จ.นม.

5,445,000 5,491,262.86 วิธีคัดเลือก หจก.ว.ประยูรกอสราง(1984) 5,417,000 หจก.ว.ประยูรกอสราง(1984) 5,417,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     17/65      

ลว. 28 ตค. 64

11
ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียน

พระทองคาํ อ.พระทองคํา จ.นม.
96,000 96,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซฟีอกซคอนน จํากัด 94,500 บริษัท อีซฟีอกซคอนน จํากัด 94,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     7/65      

ลว. 27 ตค. 64



หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

12
ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียน

กุดจิกวิทยา อ.สูงเนิน จ.นม.
83,000 83,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซฟีอกซคอนน จํากัด 82,000 บริษัท อีซฟีอกซคอนน จํากัด 82,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     8/65      

ลว. 27 ตค. 64

13

ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ยี่หอ 

TOYOTA รุนDOUBLE CABสี

ขาวขนาด 1 ตัน จํานวน 10 คัน

8,680,000 8,540,000 วิธีคัดเลือก หจก.โตโยตาโคราช 1988 8,520,000 หจก.โตโยตาโคราช 1988 8,520,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     5/65      

ลว. 28 ตค. 64

14
โครงการ(อบจ.นม.15205)สาย

4,778,000 4,773,575.26 วิธีคัดเลือก หจก. ว.ประยูรกอสราง 4,750,000 หจก. ว.ประยูรกอสราง 4,750,000
สมบัติครบถวน      16/65      

14
โครงการ(อบจ.นม.15205)สาย

เมนท่ี5 อ.พิมาย จ.นม.
4,778,000 4,773,575.26 วิธีคัดเลือก หจก. ว.ประยูรกอสราง 4,750,000 หจก. ว.ประยูรกอสราง 4,750,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     16/65      

ลว. 28 ตค. 64

15

กอสรางถนน คสล.บานหนองดู

ม.10 ต.บานยาง อ.ลําทะเมนชัย

เชื่อมบานหนองเฒา              

(เขตโคกสะอาด)จ.นม.

7,083,000 7,138,061.11 วิธีคัดเลือก หจก.สุพรรณกีอสราง 7,060,000 หจก.สุพรรณกีอสราง 7,060,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     18/65      

ลว. 28 ตค. 64

16

กอสรางรั้ว(ดานขวาประตู1)

โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม 

ต.ตะขบ อ.ปกธงชัย จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชิษณุพงษ อินเตอรกรุป 492,000 หจก.ชิษณุพงษ อินเตอรกรุป 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     24/65      

ลว. 28 ตค. 64

17

โครงการถนน อบจ.นม.11201 

สุขาภิบาลขามสะแกแสง-บาน

หวย ม.5 ต.เมืองนาท            

อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

9,292,000 10,115,672.45
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.ศรชยัวัฒนากอสราง 5,330,000 หจก.ศรชยัวัฒนากอสราง 5,330,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     22/65      

ลว. 28 ตค. 64



หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

18
ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียน

บัวลาย อ.บัวลาย จ.นม.
132,000 145,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซฟีอกซคอนน จํากัด 130,000 บริษัท อีซฟีอกซคอนน จํากัด 130,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     9/65      

ลว. 27 ตค. 64

19

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท

ติก สายปากทางโนนสมบูรณ ม.6

 ต.สามเมือง อ.สีดา-บาน

โคกเพ็ดม.2 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ

 จ.นม.

500,000 618,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง

ชัยภูมิ
492,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง

ชัยภูมิ
492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     21/65      

ลว. 28 ตค. 64

 จ.นม.

20

โครงการถนน (อบจ.นม.19101)

บานหนองกระโดน-บานหนอง

มวง อ.ขามทะเลสอ จ.นม..

6,710,000 6,129,149.22 วิธีคัดเลือก หจก.สุพรรณกีอสราง 6,690,000 หจก.สุพรรณกีอสราง 6,690,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     19/65      

ลว. 28 ตค. 64

21

จางบริษัทรักษาความปลอดภัย

ทรัพยสิน สถานที่อาคารใหกับ   

  อบจ.นม. จํานวน 9 แหง 

ประจําเดือนตุลาคม 2564

408,000 408,000 เฉพาะเจาะจง

บริษัทรักษาความปลอดภัย 

ธัญญาวงศ คลีนนิ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

352,376

บริษัทรักษาความปลอดภัย 

ธัญญาวงศ คลีนนิ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

352,376
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     12/65      

ลว. 27 ตค. 64

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


