
หนา้ท ี1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1

กอสรางถนนคสล.บานสระมะคา ม.2 

ต.หนองไมไผ อ.หนองบุญมาก เชื่อม 

บานแชะ ต.แชะ อ.ครุบรี จ.นม.

500,000 529,484.65
  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.หนองบุญนากคาวัสดุ 492,000 หจก.หนองบุญนากคาวัสดุ 492,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     34/65     

 ลว.4 พย.64

ซื้อวัสดุกอสราง เพื่อซอมแซมถนน 

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน  พฤศจิกายน 2564

2

ซื้อวัสดุกอสราง เพื่อซอมแซมถนน 

สายอบจ.นม.01203บานหนองตะ

คอง-บานหนองมวง อ.เมือง จ.นม.

491,950 491,950
  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 488,450 หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 488,450

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     7/65      

ลว.5 พย.64

3

กอสรางถนนคสล.สายบานวังโพน ม.2

 ต.บัวลาย อ.บัวลาย-บานหนองจาน 

ม.4 ต.หนองหวา อ.บัวลาย จ.นม.

1,574,000 1,500,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก. สวรรคสงมาเกิด 1,000,000 หจก. สวรรคสงมาเกิด 1,000,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     36/65     

 ลว.8 พย.64

4

โครงการถนน อบจ.นม.21109       

บานหนองไทร-บานวังไทรอ.ปากชอง 

จ.นม.

4,475,419.77 4,155,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก. 9 อินทรียกอสราง 2,900,000 หจก. 9 อินทรียกอสราง 2,900,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     37/65     

 ลว.8 พย.64

5

โครงการถนน อบจ.นม.07306 แยก

ทางหลวง2017-บานหนองทองคํา     

อ.โชคชัย จ.นม.

6,978,000 6,978,000 วิธีคัดเลือก หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 6,958,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 6,958,000
คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     14/65     

 ลว.28 พย.64



หนา้ท ี2

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน  พฤศจิกายน 2564

6
โครงการถนนอบจ.นม. 01219แยก     

 ทล2-บานยองแยง อ.เมือง จ.นม.
6,855,000 7,455,710.70

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.สุพรรณีกอสราง 4,610,000 หจก.สุพรรณีกอสราง 4,610,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     33/65     

 ลว.4 พย.64

7
โครงการถนน อบจ.นม.10305 บาน

โคงกระพี้-บานคลา อ.โนนสูง จ.นม.
8,040,000 9,137,780.65

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 4,820,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 4,820,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     48/65     

 ลว.11 พย.64โคงกระพี้-บานคลา อ.โนนสูง จ.นม. อิเล็กทรอนิกส เสนอราคาต่ําสุด  ลว.11 พย.64

8

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท       

ติกคอนกรีต อบจ.นม.01315 บานโคก

กรวด-บานหนองนมนางอ.เมือง จ.นม.

4,067,000 4,881,409.67
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 3,650,000 หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 3,650,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     47/65     

 ลว.10 พย.64

9
ปรับปรุงซอมแซมหลังคาและกันสาด

โรงอาหาร โรงเรียนครบุรี
127,000 133,000

  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.เสิงสางการโยธา 126,000 หจก.เสิงสางการโยธา 126,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     42/65     

 ลว.8 พย.64

10
ปรับปรุงซอมแซมสนามบาสเก็ตบอล 

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
494,000 535,000

  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.เสิงสางการโยธา 488,000 หจก.เสิงสางการโยธา 488,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     41/65     

 ลว.8 พย.64

11
ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรยีนมาบ

ตะโกพิทยาคม อ.ครบุรี จ.นม.
331,000 366,000

  เฉพาะ     

เจาะจง
บริษัท อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 326,000 บริษัท อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 326,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     31/65     

 ลว.3 พย.64

12
กอสรางอาคารโรงจอดรถโรงเรียน

หนองหวาพิทยาสรรค อ.บัวลาย จ.นม.
500,000 555,000

  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.อาทิตยฉาย คอนสตรัคช่ัน 492,000 หจก.อาทิตยฉาย คอนสตรัคช่ัน 492,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     29/65     

 ลว.3 พย.64



หนา้ท ี3

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน  พฤศจิกายน 2564

13

กอสรางถนนลูกรังสายบานดาน  จาก

บานหนองยาง ม.1 ต.หนองยางเชื่อม

บานโนนเลียบ ม.2 ต.ทาชาง            

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นม.

500,000 500,853.10
  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.รวงทองวิศวะ 493,000 หจก.รวงทองวิศวะ 493,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     26/65     

 ลว.2 พย.64

14

กอสรางถนนหินคลุกบานจะบู ม.9     

 ต.หนองบัวตะเกียด เชื่อมต.บานแปรง

 อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 465,551.03
  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.คลองแค 459,000 หจก.คลองแค 459,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     58/65     

 ลว.16 พย.64

15

กอสรางถนน คสล.สายหนองแสง ม.5 

ต.บัวลาย-บานออยชาง ม.7 ต.กุดจอก

 อ.บัวใหญ จ.นม.

760,000 815,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.โคราชพัฒนะ 578,000 หจก.โคราชพัฒนะ 578,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     53/65     

 ลว.15 พย.64

16

กอสรางถนนหินคลุกบานโนนระเวียง 

ม.8 ต.หนองบัวตะเกียด ถึง ต.หนอง

ไทร อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 464,017.86
  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.คลองแค 458,000 หจก.คลองแค 458,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     57/65     

 ลว.16 พย.64



หนา้ท ี4

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน  พฤศจิกายน 2564

17

ซื้อถุงยังชีพชวยเหลือประชาชนทีไดรับ

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพ้ืนที่จ.น

ม.และผูประสบอัคคีภัยจํานวน705

493,500 493,500
  เฉพาะ     

เจาะจง
บริษัท ทํางาย จํากัด 493,500 บริษัท ทํางาย จํากัด 493,500

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     8/65      

ลว.11 พย.64

ม.และผูประสบอัคคีภัยจํานวน705

ถุงๆละ700บาท

18

กอสรางถนนหินคลุกบานกุดพญา ม.21

 ต.หินดาด เชื่อมบานปารังงาม ม.3     

 ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 466,214.78
  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.กิตติศักดิ์ วิศวการโยธา 462,000 หจก.กิตติศักดิ์ วิศวการโยธา 462,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     43/65     

 ลว.9 พย.64

19

กอสรางถนนคสล.บานทับสวายพัฒนา

 ม.2 ต.ทับสวาย บริเวณถนนสาย 226

 ถึงทางรถไฟ บานหนองโสน ม.4       

  ต.หวยแถลง อ.หวยแถลง จ.นม.

1,000,000 933,753
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.โคราชพัฒนะ 732,000 หจก.โคราชพัฒนะ 732,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     44/65     

 ลว.10 พย.64

20

กอสรางถนนบานละหลอด ม.3 ต.ธาร

ละหลอด เชื่อมบานโนนสะเดา เชื่อม 

บานโนนสะเดา ม.10 ต.หนองระเวียง 

อ.พิมาย จ.นม.

1,625,000 1,627,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.โคราชพัฒนะ 1,245,000 หจก.โคราชพัฒนะ 1,245,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     45/65     

 ลว.10 พย.64



หนา้ท ี5

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน  พฤศจิกายน 2564

21

กอสรางถนนคสล. ถนนเทศบาลสาย

โกรกสมอ 4 รหัสายทาง นม.ถ61-008

 บานโกรกสมอ ม.4 ต.หนองกราด 

เชื่อม บานหนองขุยคูเมือง ม.5 ต.

500,000 477,336
  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก. คลองแค 472,000 หจก. คลองแค 472,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     50/65     

 ลว.12 พย.64

เชื่อม บานหนองขุยคูเมือง ม.5 ต.

หนองกราด อ.ดานขุนทด จ.นม.

22

กอสรางถนน คสล. จากถนน ทช.นม.

3126 (หนาศาลยา) บานสัมฤทธิ์พัฒนา

 ม.12 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย เชื่อม 

บานสัม ม.2 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง     

จ.นม.

700,000 695,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.ธนกรเจริญทรัพย 588,000 หจก.ธนกรเจริญทรัพย 588,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     59/65     

 ลว.17 พย.64

23

จางเหมาจัดทําสําเนาพรอมประกอบ

เลมขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จํานวน320 เลม

300,000 162,560
  เฉพาะ     

เจาะจง
รายถายเอกสารเปเปอรเฮาส 158,240 รายถายเอกสารเปเปอรเฮาส 158,240

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     62/65     

 ลว.18 พย.64



หนา้ท ี6

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน  พฤศจิกายน 2564

24

กอสรางถนน คสล.สายทางเชื่อม

ระหวางบานซาเลือด ม.3 ต.กงรถ      

 อ.หวยแถลง จ.นม.

1,000,000 934,622
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.เฮงเจริญ 999 756,000 หจก.เฮงเจริญ 999 756,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     27/65     

 ลว. 3พย.64

ขุดลอกสระน้ําภายใน                

25

ขุดลอกสระน้ําภายใน                

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา           

อ.ปกธงชัย จ.นม.

500,000 500,000
  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.โชคอุดมกอสราง 480,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 480,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     28/65     

 ลว. 3พย.64

26
โครงการถนน อบจ.นม.15101       

สายเมนที่3 อ.พิมาย จ.นม.
2,470,000 2,530,485.28

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,100,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,100,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     46/65     

 ลว. 10 พย.64

27

กอสรางถนนคสล.บานนายมานะบาน

แก ม.3  ต.วังหิน ต.โนนแดง เชื่อม

บานสีดา ต.สีดา จ.นม.

1,200,000 1,223,348.49
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.โคราชพัฒนะ 826,000 หจก.โคราชพัฒนะ 826,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     51/65     

 ลว. 12 พย.64

28

กอสรางถนน คสล.เชื่อม ระหวาง      

ต.ถนนสายบานโนนสะอาด ม.2         

  ต.บึงสําโรง-บานโนนสูง ม.8 ต.สีสุก 

อ.แกงสนามนาง จ.นม.

1,200,000 1,256,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก. ทานางแนวการโยธา 849,000 หจก. ทานางแนวการโยธา 849,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     52/65     

 ลว. 12 พย.64



หนา้ท ี7

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน  พฤศจิกายน 2564

29
โครงการถนน นม.21104รร.นิคมชลฯ-

ซับเศรษฐี อ.ปากชอง จ.นม.
9,159,000 10,480,917.64

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก. สีคิ้วคอนสตรัคช่ัน 6,688,888 หจก. สีคิ้วคอนสตรัคช่ัน 6,688,888

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     32/65     

 ลว. 4 พย.64

30

โครงการถนน อบจ.นม.22302 บาน

ซับตะครอ-บานหัวทํานบ อ.หนองบุญ 14,520,000 17,045,474.28
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.มะคาพัฒนาการ 12,783,750 หจก.มะคาพัฒนาการ 12,783,750

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     60/65     

 ลว. 18 พย.64
30 ซับตะครอ-บานหัวทํานบ อ.หนองบุญ

มาก จ.นม.

14,520,000 17,045,474.28
อิเล็กทรอนิกส

หจก.มะคาพัฒนาการ 12,783,750 หจก.มะคาพัฒนาการ 12,783,750
เสนอราคาต่ําสุด  ลว. 18 พย.64

31

กอสรางถนน คสล.สายจากบานนาง

ประนอม บานหนองเครือชุด ม.7       

 ต.ลําคอหงษ อ.โนนสูง เชื่อม บาน

ถนนโพธิ์ ม.5 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย 

จ.นม.

2,000,000 2,012,157.56
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.สยาม เค กรุป 1,447,000 หจก.สยาม เค กรุป 1,447,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     56/65     

 ลว. 16พย.64

32

กอสรางถนนหินคลุกบานปราสาทใต 

ม.14 ต.หินดาด เชื่อมบานหนองกราด

นอย ม.2 ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 462,426.49
  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.กิตติศักดิ์ วิศวการโยธา 459,000 หจก.กิตติศักดิ์ วิศวการโยธา 459,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     66/65     

 ลว. 22 พย.64



หนา้ท ี8

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน  พฤศจิกายน 2564

33

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท       

ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement 

in-Place Recycling อบจ.นม.07202

บานดานเกวียน-บานกอก อ.โชคชัย    

3,000,000 3,596,288.61
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก. เอส.พี. อินเตอร มารเก็ตติ้ง 2,700,000 หจก. เอส.พี. อินเตอร มารเก็ตติ้ง 2,700,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     55/65     

 ลว. 16 พย.64

  จ.นม.

34

กอสรางถนนคสล.บานหวยนอย ม.5ต.

หลุมขาว-บานหวยใหญ ม.3 ต.มะคา 

อ.โนนสูง จ.นม.

1,990,000 2,005,799.75
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.ณ ภัทรธิดา คอนสตรัคชั่น 1,360,000 หจก.ณ ภัทรธิดา คอนสตรัคชั่น 1,360,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     35/65     

 ลว. 5 พย.64

35

จางเหมาตามโครงการผลิตและ

เผยแพรประชาสัมพันธผลงานและ

กิจกรรมอบจ.นม.ผานสื่อออนไลน

462,000 423,500
  เฉพาะ     

เจาะจง

บริษัท บางกอกบิสซิเนส

โซลูชั่นส จํากัด
423,500

บริษัท บางกอกบิสซิเนส

โซลูชั่นส จํากัด
423,500

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     67/65     

 ลว.22 พย.64

36

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน2      

โรงเรียนบานใหมพิทยาคม อ.ครบุรี    

 จ.นม.

500,000 487,000
  เฉพาะ     

เจาะจง
นางพรรณปพร เอ้ือเฟอ 484,000 นางพรรณปพร เอ้ือเฟอ 484,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     69/65     

 ลว.23 พย.64



หนา้ท ี9

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน  พฤศจิกายน 2564

37

ซื้อครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่อง

ควบคุมลําโพง 2 input 4 output 

ยี่หอ BOSE รุนSP-24  จํานวน 3 

เครื่องๆละ39,800 บาทเปนเงนิ

120,000 120,000
  เฉพาะ     

เจาะจง
ราน พีพีเอส อินคัสตรี้ส 119,400 ราน พีพีเอส อินคัสตรี้ส 119,400

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     14/65     

 ลว.25 พย.64

เครื่องๆละ39,800 บาทเปนเงนิ

119,400 บาท

38

ซื้อวิทยุสังเคราะหความถ่ี 5วัตต ยี่หอ

STANDARD รุนSL-45 จํานวน10 

เครื่องๆละ11,850บาทเปนเงิน

118,500บาท

120,000 119,000
  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.เตียวเจริญคอมมูนิเคช่ัน 118,500 หจก.เตียวเจริญคอมมูนิเคช่ัน 118,500

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     13/65     

 ลว.25 พย.64

39

กอสรางถนนคสล.บานหนองไมไผแสน

สุข ม.9 ต.หนองไมไผ อ.หนองบุญมาก 

 เชื่อม ต.มาบตะโกเอน อ.ครุบรี จ.นม.

500,000 531,026.24
  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.หนองบุญนากคาวัสดุ 493,000 หจก.หนองบุญนากคาวัสดุ 493,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     38/65     

 ลว. 8 พย.64

40

กอสรางถนนหินคลุก บานขาคีม ม.6 

ต.แชะ เชื่อมบานตะแลง ม.11          

ต.ทุงอรุณ อ.โชคชัย จ.นม.

500,000 561,170
  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.ภูสกุลทรัพย 495,000 หจก.ภูสกุลทรัพย 495,000

ตณุสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     39/65     

 ลว. 8 พย.64



หนา้ท ี10

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน  พฤศจิกายน 2564

41

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท       

ติกคอนกรีต อบจ.นม.01203 บาน

หนองตะคอง-บานหนองมวง อ.เมือง 

จ.นม.

2,000,000 2,275,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.สุพรรณีกอสราง 1,830,000 หจก.สุพรรณีกอสราง 1,830,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     65/65     

 ลว. 22 พย.64

42

กอสรางบานพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิค 

โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อ.โชคชัย 

จ.นม.

3,000,000 3,227,208.88
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.อัฐกรณกอสราง 2,540,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 2,540,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     70/65     

 ลว. 25 พย.64

43

กอสรางถนนหินคลุก บานโนนระเวียง 

สายทิศเหนือ ม.8 ต.หนองบัวตะเกียด 

ถึงต.กุดพิมาน อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 464,017.86
  เฉพาะ     

เจาะจง
หจก. ชาญโก เทเลคอม 460,000 หจก. ชาญโก เทเลคอม 460,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     73/65     

 ลว. 26 พย.64

44

ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก สายบาน

หนองโพธิ์ ม.4 ต.เมืองนาท             

 อ.ขามสะแกแสง-บ.โคกเปราะหอม    

  ม.3 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นม.

500,000 422,000
  เฉพาะ     

เจาะจง
บริษัท เทิดจิตเมืองคงกอสราง 415,000 บริษัท เทิดจิตเมืองคงกอสราง 415,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     78/65     

 ลว. 30 พย.64



หนา้ท ี11

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน  พฤศจิกายน 2564

45

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่ใชสําหรับสวน

ราชการ,ศูนยประสานงาน อบจ.นม.

ประจําอําเภอและโรงเรยีนสังกัด       

อบจ.นม. ทั้ง58 แหง

360,550 360,000
   เฉพาะ     

เจาะจง
 ราน เอสพี ดับเพลิง โคราช 260,060  ราน เอสพี ดับเพลิง โคราช 260,060

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     18/65     

 ลว. 30 พย.64

46

กอสรางถนน อบจ.นม.11202        

ขามสะแกแสง-บานโนนผักซี            

อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

6,503,000 7,197,336.49
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.กฤติมากอสราง 4,800,000 หจก.กฤติมากอสราง 4,800,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     61/65     

 ลว. 18 พย.64

47

จางบริษัทรักษาความปลอดภัย

ทรัพยสิน สถานที่อาคารใหกับ          

 อบจ.นม. จํานวน 9 แหง ประจําเดือน

  ธันวาคม  2564

408,000 408,000
  เฉพาะ     

เจาะจง

บริษัทรักษาความปลอดภัย 

ธัญญาวงศ คลนีนิ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

23,052.64

บริษัทรักษาความปลอดภัย 

ธัญญาวงศ คลนีนิ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

23,052.64
คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     76/65     

 ลว. 29 พย.64

48

กอสรางถนน คสล. จากบานออ ม.13 

ต.บานยาง เชื่อม ต.ชองแมว             

  อ.ลําทะเมนชัย จ.นม.

994,000 992,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 754,000 หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 754,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     74/65     

 ลว. 26 พย.64



หนา้ท ี12

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน  พฤศจิกายน 2564

49

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณการ

ประมวลผลระบบคอมพิวเตอรซึ่งเปน

ผลิตภัณฑของโครงการจัดซื้อครภุัณฑ

คอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ

216,400 216,400
  เฉพาะ     

เจาะจง
บริษัท ไท อคิเทค โปร จํากัด 216,400 บริษัท ไท อคิเทค โปร จํากัด 216,400

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     14/65     

 ลว. 26 พย.64

คอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ

50

ซื้อถุงยังชีพชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค

โคโรนา2019 ในพื้นที่ จ.นม. จํานวน

638ถุงๆละ698บาท             เปน

งาน445,324 บาท

446,600 446,000
  เฉพาะ     

เจาะจง
บริษัท ทํางาย จํากัด 445,324 บริษัท ทํางาย จํากัด 445,324

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     16/65     

 ลว. 29 พย.64

51
ปรับปรุงซอมแซมฝาเพดาน อาคาร4 

โรงเรียนประทาย อ.ประทาย จ.นม.
344,000 344,000

  เฉพาะ     

เจาะจง
บริษัท แสงเพชร การคา จํากัด 338,000 บริษัท แสงเพชร การคา จํากัด 338,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     75/65     

 ลว. 29 พย.64

52

ซื้อถุงยังชีพชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย ใน

พื้นที่ จ.นม. จํานวน 274ถุง

191,800 191,800
  เฉพาะ     

เจาะจง
บริษัท ทํางาย จํากัด 191,800 บริษัท ทํางาย จํากัด 191,800

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     9/65      

ลว. 11 พย.64



หนา้ท ี13

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
       รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน  พฤศจิกายน 2564

53

ซื้อถุงยังชีพชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย ใน

พื้นที่ จ.นม.จํานวน 1,552ถุง

1,086,400 1,086,400
  เฉพาะ     

เจาะจง
บริษัท ทํางาย จํากัด 1,080,192 บริษัท ทํางาย จํากัด 1,080,192

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     12/65     

 ลว. 22 พย.64

จางเหมาตามโครงการสงเสริมการ
54

จางเหมาตามโครงการสงเสริมการ

ทองเท่ียว"โคราชเที่ยวไดทุกเดือน"
328,000 321,000

  เฉพาะ     

เจาะจง
บริษัท หมาปา สตูดิโอ จํากัด 327,500 บริษัท หมาปา สตูดิโอ จํากัด 327,500

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     68/65     

 ลว. 23 พย.64

55

กอสรางถนนลาดยางบานมอทรายทอง

 ม.10 ต.วังไทรเชื่อมบานศาลเจา ม.12

 ต.คลองมวง อ.ปากชอง จ.นม.

2,100,000 2,358,594.37
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,440,000 หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,440,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     77/65     

 ลว. 25 พย.64

56
กอสรางบานพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิค 

โรงเรียนหนองเหลือมพิทยาคม จ.นม.
3,227,208.88 3,000,000.00

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.อัฐกรณกอสราง 2,480,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 2,480,000

คุณสมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     71/65     

 ลว. 25 พย.64

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน


