
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

1

กอสรางถนนคสล.จากตลาดนอย    

 ม.12ชุมชนโนนเขวา เขตเทศบาล   

 ต.โนนแดง เชื่อมเขต อบต.โนนแดง

 บานระหันคาย ม.7 ต.โนนแดง จ.

นม.

690,000 698,197
ประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิส
หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 556,800 หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 556,800

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     81 /65    

 ลว. 2 ธค.64

           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564

นม.

2

กอสรางถนนหินคลุก บานโคกนอย

พัฒนา ม.10 ต.โนนเต็ง สายบาน

นอยพัฒนา ไปบานบะดาวเรือง ม.

10 ต.หนองบัว อ.คง จ.นม.

500,000 523,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทิดจิตเมืองคงกอสราง 492,000 บริษัท เทิดจิตเมืองคงกอสราง 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     83 /65    

 ลว. 3 ธค.64

3
ซื้อครภุัณฑสํานักงาน                 

จํานวน4 รายการ
108,400 108,400 เฉพาะเจาะจง บริษัทมั่งคั่งทรัยพ2018จํากัด 108,400 บริษัทมั่งคั่งทรัยพ2018จํากัด 108,400

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     19 /65    

 ลว. 3 ธค.64

4

ขุดสระน้ําภายใน               

โรงเรียนสองครพิทยาคม                 

  อ.สูงเนิน จ.นม.

800,000 865,000
ประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิส
หจก.พี เอส เอ็ม เค บี 349,000 หจก.พี เอส เอ็ม เค บี 349,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     84 /65    

 ลว. 3 ธค.64

5

กอสรางถนน คสล.สายบานหญาคาใต

 ม.6 ต.ธารปราสาท เชื่อม บานสระ

จันทร ต.หลุมขาว อ.โนนสูง จ.นม.

1,000,000 1,001,081,11
ประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิส
หจก.ธนกรเจริญทรัพย 722,000 หจก.ธนกรเจริญทรัพย 722,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     80 /65    

 ลว. 2 ธค.64



หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564

6

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท    

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.10203       

 บานบิง-บานเหมต่ํา อ.โนนสูง จ.นม.

1,066,000 1,298,086.89
ประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิส
หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 725,000 หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป (2000) 725,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     82/65    

 ลว. 2 ธค.64

ซื้อถุงยังชีพชวยเหลือประชาชนที่

7

ซื้อถุงยังชีพชวยเหลือประชาชนที่

ไดรับผลกระทบจากสถานการณ

อุทกภัย ในพื้นที่ จ.นม.จํานวน157ถุง

109,900 109,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทํางาย จํากัด 109,586 บริษัท ทํางาย จํากัด 109,586
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     23/65    

 ลว. 9 ธค.64

8

ซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล

(ขาว-ดํา)ความเร็ว50 แผนตอนาที

ยี่หอ SHARP รุน MX-M5051 

จํานวน 1 เครื่อง

200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง หจก. เดอะ วัน โอ เอ 180,000 หจก. เดอะ วัน โอ เอ 180,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     22/65    

 ลว. 8 ธค.64

9
ขุดลอกสระน้ําภายใน                  

โรงเรียนกุดจิกวิทยา อ.สูงเนิน จ.นม.
83,000 83,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 82,000 บริษัท อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 82,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     90/65    

 ลว. 9 ธค.64

10

ขุดลอกสระน้ําภายใน               

โรงเรียนพระทองคําอ.พระทองคํา    

จ.นม.

96,000 96,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 94,500 บริษัท อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 94,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     91/65    

 ลว. 9 ธค.64



หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564

11

ขุดลอกสระน้ําภายใน               

โรงเรียนเทพารักษราชพิทยาคม        

 อ.เทพารักษ จ.นม.

500,000 525,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 481,000 บริษัท อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 481,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     89/65    

 ลว. 9 ธค.64

12
ขุดลอกสระน้ําภายใน              

132,000 145,000 บริษัท อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 130,000 บริษัท อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 130,000
สมบัติครบถวน      88/65    

12
ขุดลอกสระน้ําภายใน              

โรงเรียนบัวลาย อ.บัวลาย จ.นม.
132,000 145,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 130,000 บริษัท อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 130,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     88/65    

 ลว. 9 ธค.64

13
กอสรางอาคารโรงจอดรถโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา จ.นม.
755,900 802,000

ประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิส
หจก.ธนะวัฒนรุงเรือง 587,000 หจก.ธนะวัฒนรุงเรือง 587,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     86/65    

 ลว. 8 ธค.64

14

ซื้อชุดเครื่องชวยหายใจ SCBA ยี่หอ 

Interspiro รุน Spiromatic 90 U 

ถังแบบ NLL จํานวน 2เครื่อง

250,000 250,000 เฉพาะเจาะจง
บิษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล 

โซลูชั่น จํากัด
250,000

บิษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล 

โซลูชั่น จํากัด
250,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     21/65    

 ลว. 8 ธค.64

15

ซื้อ อุปกรณฉีดโฟนแรงดันสูงแบบ

พายหลังยี่หอ HNE รุนVARIO 13L 

ถังชนิด CARBON จํานวน 1 เครื่อง

499,000 499,500 เฉพาะเจาะจง
บิษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล 

โซลูชั่น จํากัด
499,000

บิษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล 

โซลูชั่น จํากัด
499,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     20/65    

 ลว. 8 ธค.64



หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564

16

กอสรางถนนคสล.บานหวยชงโค ม.1

 ต.วังโพธิ์ เชื่อมบานโนนตาลเสี้ยน 

ม.12 ต.โคกกระเบี้อง อ.บานเหลื่อม

 จ.นม.

500,000 461,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 454,000 หจก.อินทรีย ประทาย 454,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     93/65    

 ลว. 15 ธค.64

 จ.นม.

17

ซื้อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร 

อุปกรณการประมวลผลระบบ

คอมพิวเตอร ซึ่งเปนผลิตภัณฑของ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

 จํานวน3 รายการ

470,100 470,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไท อคิเทค โปร จํากัด 374,000 บริษัท ไท อคิเทค โปร จํากัด 374,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     25/65    

 ลว. 17ธค.64

18

กอสรางถนน คสล.เสนเลียบเหมือง

บานนอย ม.6 ต.โตนด เชื่อมตอเขต

 บานหญาปลอก ม.7 ต.บิง อ.โนนสูง

 จ.นม.

1,093,000 1091671.10
ประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิส
หจก.ศิลาทอง 2559 850,000 หจก.ศิลาทอง 2559 850,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     87/65    

 ลว. 8 ธค.64



หนา้ท ี5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564

19

จางเหมาจัดงานแถลงขาวตาม

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 

"โคราชเที่ยวไดทุกเดือน" ณ ลาน

เอนกประสงคหางสรรพสินคาเดอะ

154,000 154,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท หมาปา สตูดิโอ จํากัด 153,000 บริษัท หมาปา สตูดิโอ จํากัด 153,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     102/65   

  ลว. 21 ธค.64

เอนกประสงคหางสรรพสินคาเดอะ

มลลนครราชสีมา

20

กอสรางถนนผิวจราจรคสล. บาน

หนองบัวคํา ม.5 ต.หนองระเวียง 

อ.พิมาย เชื่อม บานโนนพฤกษ ม.2 

ต.จักราช อ.จักราช จ.นม.

500,000 505,675.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเพชร การคาจํากัด 491,500 บริษัท แสงเพชร การคาจํากัด 491,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     99/65    

 ลว. 20 ธค.64

21

กอสรางถนน คสล.บานงิ้วพัฒนา    

  ม.10 ต.ทาหลวง เชื่อม บานพุทรา 

  ต.รังกาใหญ อ.พิมาย จ.นม.

3,500,000 3,553,215.57
ประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิส
บริษัท ปอมปราการ นคร จํากัด 2,501,400 บริษัท ปอมปราการ นคร จํากัด 2,501,400

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     94/65    

 ลว. 15ธค.64

22

ซื้อวัสดุกอสรางเพื่อซอมแซมคอ

สะพานถนน อบจ.นม.26201      

ดานขุนทด-หนองแวง อ.เทพารักษ 

จ.นม.

489,596.40 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก. อัฐกรณกอสราง 482,000 หจก. อัฐกรณกอสราง 482,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     26/65    

 ลว. 20 ธค.64



หนา้ท ี6

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564

23

กอสรางถนน คสล.บานหนองบอน 

ม.17 (วัดปาภูมิรักษ)ต.โบสถ-บาน

หนองคูประชาสรรค ม.17            

  ต.รังกาใหญ อ.พิมาย จ.นม.

500,000 521,403.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชสีมายงกิตต จํากัด 492,500 บริษัท ราชสีมายงกิตต จํากัด 492,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     98/65    

 ลว. 17 ธค.64

  ต.รังกาใหญ อ.พิมาย จ.นม.

24

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท     

ติกคอนกรีต อบจ.นม.09304        

บานมะคา-บานโตนด อ.โนนไทย    

 จ.นม.

4,000,000 4,606,320.14
ประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิส
หจก.สุพรรณีกอสราง 2,700,000 หจก.สุพรรณีกอสราง 2,700,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     100/65   

  ลว. 20 ธค.64

25

ซื้อชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test

 Kit (ATK)จํานวน50,000ชุด ชุดลๆ

ละ42 บาท (ชุดตรวจ COVID-129 

(sara-cov-2) Antigen Kit 

(Colloidal gold) ยี่หอ Simgelean

 20 Test/กลอง

2,000,000 2,100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮคอสมี่ จํากัด 2,100,000 บริษัท ไฮคอสมี่ จํากัด 2,100,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     33/65    

 ลว. 24 ธค.64



หนา้ท ี7

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564

26

กอสรางถนนคสล.บานหนองบัวทุง 

ม.5 ต.ตาจั่น ถึงเขตเชื่อมตอเทศบาล

เทพาลัย อ.คง จ.นม.

900,000 960,000
ประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิส

บริษัท เทิคจิตเมืองคงกอสราง 

จํากัด
609,151

บริษัท เทิคจิตเมืองคงกอสราง 

จํากัด
609,151

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     104/65   

  ลว. 22 ธค.64

ซื้ออุปกรณระบบประชุมทางไกล

27

ซื้ออุปกรณระบบประชุมทางไกล

ผานจอภาพรวมคาติดตั้งพรอม

อุปกรณอ่ืนๆ ยี่หอ Logistech รุน 

LGT 960-001225

120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไท อคิเทค โปร จํากัด 120,000 บริษัท ไท อคิเทค โปร จํากัด 120,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     32/65    

 ลว. 23 ธค.64

28
กอสรางลูวิ่งคสล.                       

  โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลา นม.
83,900 95,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเพชร การคาจํากัด 83,000 บริษัท แสงเพชร การคาจํากัด 83,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     110/65   

  ลว. 28 ธค.64

29

ซอมสรางถนนคสล.สายบานจันอัด

ม.2 ต.จันอัด เชื่อม บานโนนตากลาง

 (จุดที2่5) ม.8 ต.เมืองปราสาท       

 อ.โนนสูง จ.นม.

500,000 502,944.47 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคอุดมกอสราง 491,500 หจก. โชคอุดมกอสราง 491,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     107/65   

  ลว. 24 ธค.64



หนา้ท ี8

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564

30

ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด4ตัน6 ลอ

 ยี่หอ ฮีโน รุน XZU72OR-HKFTL3

 สีขาว จํานวน 1 คัน สําหรับ

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว

1,375,000 1,375,000
ประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิส
บริษัท กรีนเทค ออโต จํากัด 1,098,000 บริษัท กรีนเทค ออโต จํากัด 1,098,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     31/65    

 ลว. 22 ธค.64

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว

31

กอสรางถนนคสล.สายบานดอน

เปลา-บานมวง จากม.6 บานดอน

เปลาถึงบานมวง ต.ชอระกา อ.บาน

เหลื่อม จ.นม.

500,000 508,000 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เทิคจิตเมืองคงกอสราง 

จํากัด
481,500

บริษัท เทิคจิตเมืองคงกอสราง 

จํากัด
481,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     109/65   

  ลว. 27 ธค.64

32

กอสรางคสล.ม.4บานหนองคอก

ควาย ต.โนนเพ็ด เชื่อม บานโคกพระ

 ต.วังไมแดง อ.ประทาย จ.นม.

500,000 504,026.38 เฉพาะเจาะจง หจก. ธนนวพร 492,000 หจก. ธนนวพร 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     112/65   

  ลว. 30 ธค.64

33

กอสรางถนนหินคลุก ม.12 ริมฝง

สระน้ํา บานหนองเครือชุดพัฒนา ถึง

 เขตติดตอบานหลุมปูน ม.4 ต.เมือง

ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นม.

500,000 501,061.44 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสราง 495,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     106/65   

  ลว. 24 ธค.64



หนา้ท ี9

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564

34

กอสรางถนน คสล.สายบานจันอัด 

ม.2 ต.จันอัด เชื่อมบานโนนตากลาง

 ม.8 ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นม.

2,000,000 2013880.51
ประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิส
หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,437,000 หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,437,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     79/65    

 ลว. 2 ธค.64

35

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท      

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.01205 บาน

หนองพลวงใหญ-บานหนองบัวศาลา

 อ.เมือง จ.นม.

2,000,000 2,349,000
ประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิส
หจก.เอส.พ.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,800,000 หจก.เอส.พ.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,800,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     92/65    

 ลว. 13 ธค.64

36

โครงการคสล.สายทางชุมชนหนอง

สะเดา ม.1ในเขตเทศบาลไทรโยง-

ไชยวาล เชื่อมบานไกรกสําโรง ม.4  

ต.ครบุรี เขต อบต.ครบุรี

1,261,000 1,108,110
ประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิส
หจก.อุบลทิพยประเสริฐ 780,900 หจก.อุบลทิพยประเสริฐ 780,900

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     95/65    

 ลว. 16 ธค.64

37

กอสรางถนนคสล.จากบานนายทิม 

รักบุญ ม.8 บานหนองนา ต.งิ้ว ถึง

บานกงรด วม.1 ต.กลรถ อ.หวย

แถลง จ.นม.

500,000 511,477 เฉพาะเจาะจง หจก. ธีระชัยคาไม 490,000 หจก. ธีระชัยคาไม 490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    101/65    

 ลว. 20 ธค.64



หนา้ท ี10

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564

38

กอสรางถนนคสล.สายทางบานพระ

วังหาร ม.4 ต.หนองงูเหลือม         

 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นม.

309,000 323,919.90 เฉพาะเจาะจง หจก.รวงทองวิศวะ 305,000 หจก.รวงทองวิศวะ 305,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    108/65    

 ลว. 27ธค.64

กอสรางถนนคสล.สายบานหนอง

39

กอสรางถนนคสล.สายบานหนอง

มวงใหญ ม.1 ตงิ้ว ถึงบานโคกแค    

 ม.7 ต.กงรถ อ.หวยแถลง จ.นม.

330,000 344,121 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.สุพรัชต 327,000 หจก. ส.สุพรัชต 327,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    105/65    

 ลว. 27ธค.64

40

ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด4ตัน6 ลอ

 ยี่หอ ฮีโน รุน XZU72OR-HKFTL3

 สีขาว จํานวน 1 คัน สําหรับ

โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

1,375,000 1,375,000
ประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิส
บริษัทกรีนเทค ออดโต จํากัด 1,098,000 บริษัทกรีนเทค ออดโต จํากัด 1,098,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    30/65     

ลว. 22ธค.64

41

ซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร ชุด

โปรแกรมปองกันไวรัส ราคา700

บาทตอป(สํากรับเครื่องคอมพิวเตอร

 1 เครื่องจํานวน 400 ชุด

280,000 280,000 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บางกอกบิสซีเนสโซลู

ซั่นส จํากัด
279,200

บริษัท บางกอกบิสซีเนสโซลู

ซั่นส จํากัด
279,200

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    34/65     

ลว. 29ธค.64



หนา้ท ี11

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564

42

ซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร       

จํานวน7 รายการ เพื่อใชในราย

ราชการสํานักปลัด อบจ.นม.

336,100 336,100 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอท.ีโปรเจค 335,300 หจก.ไอท.ีโปรเจค 335,300
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    35/65     

ลว. 29ธค.64

กอสรางถนนหินคลุก บานบึงปรือ 

43

กอสรางถนนหินคลุก บานบึงปรือ 

ม.7 ต.บึงปรือ  เชื่อมตอบานไทย

เจริญ ม.8 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ

 จ.นม.

500,000 496,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอส คอนสตรัคช่ัน 99 490,000 หจก.พีเอส คอนสตรัคช่ัน 99 490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    103/65    

 ลว. 22ธค.64

(นางสาวณิชาภัทร ทนุนาจารย)  ผูรายงาน

            เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


