
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา              จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1

ซื้อครุภัณฑสํานักงาน เครื่องถาย

เอกสาร ระบบ ดิจิตอล (ชาว-

ดํา-สี) ความเร็ว30 แผนตอนาที 250,000 250,000 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย)จํากัด
249,000

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

จํากัด
249,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     48 /65      

    ลว. 3 กพ.65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ 2565

1 ดํา-สี) ความเร็ว30 แผนตอนาที

 ยี่หอ RICON  รุน IM C3000 

จํานวน 1 เครื่อง

250,000 250,000 เฉพาะเจาะจง
ไทย)จํากัด

249,000
จํากัด

249,000
เสนอราคาต่ําสุด     ลว. 3 กพ.65

2

ซื้อครุภัณฑสํานักงาน เครื่องถาย

เอกสาร ระบบ ดิจิตอล (ชาว-ดํา)

 ความเร็ว40ตอนาที ยี่หอ 

CANON  รุน 2645I จํานวน 1 

เครื่อง

180,000 180,000 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แมกเนท พลัส โอ

เอ จํากัด
179,500

บริษัท แมกเนท พลัสโอเอ 

จํากัด
179,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     50 /65      

    ลว. 3 กพ.65



หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา              จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ 2565

ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 

inverter ขนาด24,000 บีทียู 

3

inverter ขนาด24,000 บีทียู 

ยี่หอCENTRAL Air-Wall Type 

(INVERTER)รุน 

CFW-2IVA25-1,CCS-2IVA25-1

 จํานวน 4 เครื่อง

159,200 151,600 เฉพาะเจาะจง ราน เงินทอง เพิ่มพูน 151,600 ราน เงินทอง เพิ่มพูน 151,600
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     49 /65      

    ลว. 3 กพ.65

4

ซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร

อุปกรณการประมวลผลระบบ

คอมพิวเตอร ซึ่งเปนผลิตภัณฑ

ของครุภัณฑคอมพิวเตอร        

จํานวน 5 รายการ

480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร 480,000 หจก.โคราชคอมพิวเตอร 480,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     53 /65      

    ลว. 10กพ.65



หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา              จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ 2565

5

ซอมแซมหองปฏบัติงานสํานัก

เลขานุการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัด     
412,200 412,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดลสุข จํากัด 403,000 บริษัท ดลสุข จํากัด 403,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     133 /65  

ลว. 9 กพ.65องคการบริหารสวนจังหวัด     

อบจ.นม. อ.เมือง จ.นม.

6

กอสรางถนน(สายแยกถนนดาน

ขุนทด/สีคิ้ว บานหินหลอง) ต.

ตะเคยีน เชื่อม บานหินดาด ม.1

 ต.หินดาด อ.ดานขุนทด จ.นม.

2,000,000 2,231,904 วิธีคัดเลอืก หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,995,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,995,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     135 /65    

ลว. 10 กพ.65



หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา              จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ 2565

จางเหมารถยนตโดยสารปรับ

อากาศ ขนาดไมนอยกวา45ที่

นั่ง/คัน (พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง)

7

นั่ง/คัน (พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง)

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

ประชาชนตามศาสตรพระราชา

สูการปฏิบัติของชุมชน อ.ขาม

สะแกแสง จ.นม.

408,000 408,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครชัยทัวร จํากัด 406,800 บริษัท นครชัยทัวร จํากัด 406,800
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     137 /65   

ลว. 14 กพ.65

8

ปรับปรุงถนนหินคลุกเปน   

คสล.สายบานสระกรวด ม.2    

ต.โนนเมือง-เชื่อม บานหนอง

โบสถ ม.7 ต.เมืองเกษตร        

 อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

1,000,000 1,000,000 วิธีคัดเลอืก หจก.สาธิตเรอืงกิจ 995,000 หจก.สาธิตเรอืงกิจ 995,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     136 /65   

ลว. 11 กพ.65

9
ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียนวัง

โปงพิทยาคม อ.ดานขุนทด จ.นม
70,000 82,400 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซี ฟอกซดอนน จํากัด 65,000 บริษัทอีซี ฟอกซดอนน จํากัด 65,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     138 /65   

ลว. 15 กพ.65



หนา้ท ี5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา              จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ 2565

ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย

อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน

(อปพร.) สําหรับโครงการอบรม

10

(อปพร.) สําหรับโครงการอบรม

เพ่ิมทักษะการปองกันและ

บรรเทาสาธารณะภัยแก

อาสาสมัครและผูประสบภัยพิบัติ

 อบรมอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน (อปพร)กสูตรจัดตั้ง

  จํานวน120ชุด

336,000 324,000 เฉพาะเจาะจง
บริษัท กูสไอเดีย อีเวนท 

จํากัด
16,140

บริษัท กูสไอเดีย อีเวนท 

จํากัด
16,140

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     55 /65      

 ลว. 17 กพ.65

11

กอสรางถนนหินคลุก บานหนอง

กระทุมเตียน ม.6 ไปบานบะ

ดาวเรือง เขตต.หนองบัว อ.คง  

จ.นม..

500,000 596,000 เฉพาะเจาะจง หจก.คงนคร คอนสตรัคชั่น 492,000 หจก.คงนคร คอนสตรัคชั่น 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     141 /65   

ลว. 17 กพ.65



หนา้ท ี6

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา              จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ 2565

12

จางเหมารถยนตโดยสารปรับ

อากาศไมประจําทาง ขนาดไม

นอยกวา45ที่นั่ง/คัน โครงการ
456,000 456,000 เฉพาะเจาะจง หจก.กิมเฮี้ยะรุงเรอืง 456,000 หจก.กิมเฮี้ยะรุงเรอืง 456,000

สมบัติครบถวน      144 /65   
12

นอยกวา45ที่นั่ง/คัน โครงการ

สงเสริมการดําเนินงานตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อ.บัวใหญ จ.นม..

456,000 456,000 เฉพาะเจาะจง หจก.กิมเฮี้ยะรุงเรอืง 456,000 หจก.กิมเฮี้ยะรุงเรอืง 456,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     144 /65   

ลว. 18 กพ.65

13

ซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพการ

สะทอนแสงของสีตีเสนจราจร

ยี่หอ ZEHNTNER รุนZRM 6013

จํานวน 1 เครื่อง

900,000 900,000
ประกวด

ราคา

อิเลก็ทรอนิกส

บริษํท โฟรเอ็ม อินเตอรเท

รด จํากัด
897,000

บริษํท โฟรเอ็ม อินเตอรเทรด

 จํากัด
897,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       54 /65   

ลว. 17 กพ.65

14

โครงการถนนอบจ.นม.01221 

บานฝาย-บานนาตม อ.เมือง     

 จ.นม.

2,000,000 2,084,000 วิธีคัดเลอืก
บริษัท ส.ศริิมิตรการชาง 

จํากัด
1,990,000

บริษัท ส.ศริิมิตรการชาง 

จํากัด
1,990,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       142 /65  

 ลว. 17 กพ.65



หนา้ท ี7

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา              จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ 2565

15

กอสรางคสล.บานหนองขนาก 

ม.5 ต.สุขไพบูลย จากไรนาง

บุญถิน ไมนอย เชื่อมบานสระ 1,586,000 15,401,005.54 วิธีคัดเลอืก หจก. สุพรรณีกอสราง 15,350,000 หจก. สุพรรณีกอสราง 15,350,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       145 /65  

 ลว. 21 กพ.65

ประทีป    ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง 

จ.นม.

เสนอราคาต่ําสุด  ลว. 21 กพ.65

16

ขุดลอกคลองธรรมชาติพรอม

กอสรางทํานบดินกั้นน้ํา     

บานคลองทราย ม.8 ต.วังน้ํา

เขียว ถึงบานยุบพัฒนา ม.11    

 ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นม.

500,000 551,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ช ศิรชิัยคีรกีอสราง 492,000 หจก.ช ศิรชิัยคีรกีอสราง 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    131 /65   

ลว. 7 กพ.65

17

กอสรางถนนหินคลุกสายโคก

กรวด-หนองนมนาง(ชวงบาน

โปงแมลงวัน)ม.5 บานโปง

แมลงวัน ต.โคกกรวด อ.เมือง 

เชื่อมบานตะคุ ม.1 ต.ตะคุอ.ปก

1,650,000 1,790,000 วิธีคัดเลอืก
บริษํท ชางอวนคอน

สตรคัชั่น จํากัด
1,642,000

บริษํท ชางอวนคอน

สตรคัชั่น จํากัด
1,642,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    140 /65   

ลว. 17 กพ.65



หนา้ท ี8

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา              จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ 2565

18

กอสรางถนนคสล.บานโนนเสลา

 ม.6 ต.กุดนอย เชื่อมต.บานหัน 

อ.สีคิ้ว จ.นม.

500,000 507,900 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมายการโยธา 492,000 หจก.พิมายการโยธา 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    150 /65   

ลว. 21กพ.65

อ.สีคิ้ว จ.นม.

19

จางเหมารถยนตโดยสารปรับ

อากาศ ขนาดไมนอยกวา45ที่

นั่ง/คัน (พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง)

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

ประชาชนตามศาสตรพระราชา

สูการปฏิบัติของชุมชน            

 อ.บานแหลื่อมจ.นม.

499,500 499,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครชัยทัวร จํากัด 498,000 บริษัท นครชัยทัวร จํากัด 498,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    148/65      

ลว. 21 กพ.65

20
ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ       

 ขุดระบบเครื่องเสียง
286,250 236,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท องอาจ 888 จํากัด 236,900 บริษัท องอาจ 888 จํากัด 236,900

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    56 /65      

 ลว. 21 กพ.65



หนา้ท ี9

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา              จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ 2565

21

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก

สายบานหนองบัว ม1 ต.บึง

สําโรง เชื่อมเขตติดตอ บาน 450,000 530,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รมไมใบใหญ 440,000 หจก.รมไมใบใหญ 440,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    149 /65   

ลว. 21 กพ.65
21 สําโรง เชื่อมเขตติดตอ บาน

หนองบง ต.แกงสนามนาง อ.

แกงสนามนาง จ.นม.

450,000 530,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รมไมใบใหญ 440,000 หจก.รมไมใบใหญ 440,000
เสนอราคาต่ําสุด ลว. 21 กพ.65

22

ซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนังใน

อาคารอเนกประสงคหรือ

หอประชุมโรงเรียนสังกัด        

อบจ.นม. ขนาด30 นิ้ว ยี่หอ

VENZรุนFB-75จํานวน 108 ตัว

387,720 378,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท องอาจ 888 จํากัด 378,000 บริษัท องอาจ 888 จํากัด 378,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    58 /65      

 ลว. 23 กพ.65

23

กอสรางถนนคสล.สายบานตาล 

ม.9 ต.สัมฤทธ์ิ เชื่อมบานดอน

แชะม.9 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.

นม.

700,000 703,956 วิธีคัดเลอืก
หจก.ช.ทวีเจริญทรัพย 

คอนสตรัคชั่น
695,000

หจก.ช.ทวีเจริญทรัพย คอน

สตรคัชั่น
695,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    153/65      

 ลว. 24 กพ.65



หนา้ท ี10

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา              จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ 2565

24

ซื้อตนไมและวัสดุปลูกตนไม ตาม

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ

เกียรติ เพ่ิมพื้นที่สีเขียวถนนถาย
255,500 255,500 เฉพาะเจาะจง ราน กองมาพันธุไม 255,500 ราน กองมาพันธุไม 255,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    59/65       

ลว. 24 กพ.65เกียรติ เพ่ิมพื้นที่สีเขียวถนนถาย

โอนอบจ.นม. ประจําป2565

เสนอราคาต่ําสุด ลว. 24 กพ.65

25

โครงการถนน อบจ.นม.098305 

บ.สําโรง-บ.หนองแวง                

อ.โนนไทย จ.นม.

10,000,000 10,178,468.54 วิธีคัดเลอืก หจก.สยาม เค กรุป 9,977,000 หจก.สยาม เค กรุป 9,977,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    151/65      

 ลว. 22 กพ.65

26

กอสรางถนน คสล.สายบานดอน

เข็ม ม.11 ต.บานปรางค เชื่อม

บานศรืมมวง ม.5ต.ในเมือง      

อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

2,284,000 2,156,706.54 วิธีคัดเลอืก
บริษัท เทิดจิตเมืองคง

กอสราง จํากัด
2,148,000

บริษัท เทิดจิตเมืองคง

กอสราง จํากัด
2,148,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    158/65      

 ลว. 25 กพ.65



หนา้ท ี11

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา              จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ 2565

27

กอสรางถนน คสล.จากหนาวัด

ลองตอง ถึงเขตบานโตนด ม.2

เสนทุงนา(บายพาส)บานบูรณ
1,470,000 1,533,000

บริษัท ส.ศิริมิตรการชาง บริษัท ส.ศิริมิตรการชาง สมบัติครบถวน     163/65      
27

เสนทุงนา(บายพาส)บานบูรณ

พาณิชย ม.3 ต.บานโพธิ์ อ.เมือง 

เชื่อมตอกับ ต.หนองงูเหลือม    

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นม.

1,470,000 1,533,000 วิธีคัดเลอืก
บริษัท ส.ศิริมิตรการชาง 

จํากัด
1,460,000

บริษัท ส.ศิริมิตรการชาง 

จํากัด
1,460,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    163/65      

 ลว. 28 กพ.65

28

โครงการถนน อบจ.นม.01208

บานตะคองเกา-บานหนอง

กระทุม อ.เมือง จ.นม.

3,693,000 3,518,553.49 วิธีคัดเลอืก
บริษัท ส.ศริิมิตรการชาง 

จํากัด
3,510,000

บริษัท ส.ศริิมิตรการชาง 

จํากัด
3,510,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    164/65      

 ลว. 28 กพ.65

29

กอสรางถนนคสล.บานดอน

โบสถพัฒนา ม.16 ต.กุดโบสถ   

 อ.เสิงสาง จ.นม. เชื่อม บาน

หนองใหญ ต.สระตะเคียน        

  อ.เสิงสาง จ.นม.

9,000,000 9,606,984.23 วิธีคัดเลอืก หจก.โชคชัยเคหะภัณฑ 8,990,000 หจก.โชคชัยเคหะภัณฑ 8,990,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    162/65      

 ลว. 28 กพ.65



หนา้ท ี12

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา              จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ 2565

30

กอสรางถนนบานดอนไรม.12 

ต.กุดโบสถ-ไปบานหนองบัวแดง

 ม.14 ต.กุดโบสถ อ.เสิงสาง จ.
14,430,000 14,967,836.56 วิธีคัดเลอืก หจก.สุพรรณีกอสราง 14,425,000 หจก.สุพรรณีกอสราง 14,425,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    157/65      

 ลว. 25 กพ.65

นม.

31

ปรับปรุงซอมแซมบานพักศูนย

ประสารงานอบจ.นม. ประจํา  

อ.หวยแถลง  อ.หวยแถลง  จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดี.ที.คอน. 492,000 หจก.ดี.ที.คอน. 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    159/65      

 ลว. 25 กพ.65

32

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต บานตาเงิน ม.1    

ต.ศรลีะกอ เชื่อมบานสีสุก ม.1 

ต.สีสุก อ.จักราช  จ.นม.

10,000,000 10,311,595.02 วิธีคัดเลอืก หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง9,990,000หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 9,990,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    156/65      

 ลว. 25 กพ.65

33

โครงการอบจ.นม.01207 บาน

โพธิ์เตี้ย-บานพลกรัง อ.เมือง     

 จ.นม.

6,356,000 5,922,131.27 วิธีคัดเลอืก
บริษัท ชางอวนคอน

สตรคัชั่น จํากัด
5,912,000

บริษัท ชางอวนคอน

สตรคัชั่น จํากัด
5,912,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    160/65      

 ลว. 28 กพ.65



หนา้ท ี13

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา              จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ 2565

ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิว

จราจร คสล.จากซอยปาเต็งหนา

ถึงบานนายโอบานเมืองทอง ม.6

34

ถึงบานนายโอบานเมืองทอง ม.6

 ต.เมืองเกษตร ทางเชื่อมเขต

ติดตอ บานโนนมะเกลือ         

ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง

 จ.นม.

1,273,000 1,332,000 วิธีคัดเลอืก หจก.สาธิตเรอืงกิจ 1,265,000 หจก.สาธิตเรอืงกิจ 1,265,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    155/65      

 ลว. 25 กพ.65

35

กอสรางถนนคสล.สายบานนา

ตะคุ ม.3 ต.งิ้ว  ถึง บานซาเลือด

 ม.3 ต.กงรถอ.หวยแถลง จ.นม.

1,200,000 1,080,493 วิธีคัดเลอืก หจก.ภิญโญ  ศุภกิจ 1,200,000 หจก.ภิญโญ  ศุภกิจ 1,200,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    147/65      

 ลว. 21 กพ.65

36

กอสรางถนนลาดยาง Cape 

Seal  บานฝายโบสถ ม.2      

ต.บานแปรง อ.ดานขุนทด จ.นม.

 เชื่อม บานหนองบัวโคก ม.1    

2,000,000 1,957,600 วิธีคัดเลอืก หจก. ดานขุนทดกิตติชัย 1,952,000 หจก. ดานขุนทดกิตติชัย 1,952,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    152/65      

 ลว. 22 กพ.65



หนา้ท ี14

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา              จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ 2565

37

โครงการถนน อบจ.นม.04305 

โครงการศึกษาทดลองแกปญหา

ดินเค็ม อ.คง จ.นม.

8,214,000 8,239,145.31 วิธีคัดเลอืก หจก. กฤติมา กอสราง 8,204,000 หจก. กฤติมา กอสราง 8,204,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    161/65      

 ลว. 22 กพ.65

ดินเค็ม อ.คง จ.นม.

38

โครงการถนน อบจ.นม.13307 

บานบึงกระโดน-บานดอนยาว 

อ.ประทาย จ.นม.

9,260,000 11,124,830.31 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 8,000,000 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 8,000,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    132/65      

 ลว. 9 กพ.65

39

ซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร

อุปกรณการประมวณผลระบบ

คอมพิวเตอร ซึ่งเปนผลิตภัณฑ

ของครุภัณฑคอมพิวเตอร        

 จํานวน 5 รายการ

132,000 132,200 เฉพาะเจาะจง
บริษํท ไท อคิเทค โปร 

จํากัด
132,200 บริษํท ไท อคิเทค โปร จํากัด 132,200

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    60/65       

ลว. 25กพ.65

(นางสาวณิชาภัทร ทนุนาจารย)  ผูรายงาน



หนา้ท ี15

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา              จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ 2565

            เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


