
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1

กอสรางถนนคสล. จากบานสําโรง

กระจาย ม.3 ต.บิง เชื่อม บานชมพู

พัฒนา ม.10 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง 

จ.นม.

500,000 507,719 เงินสะสม64
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

หจก.รุงโรจน ซี.เค    .

การโยธา
492,000

หจก.รุงโรจน ซี.เค.   

การโยธา
492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    173/65     

   ลว. 2 ม.ีค.65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

จ.นม.

2

กอสรางถนนคสล.สายเลียบเหมือง

มาบจาน (บานขาม ม.9-บานโตนด 

ม.6) ต.โตนด เชื่อมตอเขต บานโนน

กระถิน ม.6 ต.ลํามูล อ.โนนสงู จ.นม.

500,000 508,986 เงินสะสม64
    วิธีเฉพาะ  

   เจาะจง

หจก.รุงโรจน ซี.เค.    

การโยธา
492,000

หจก.รุงโรจน ซี.เค.   

 การโยธา
492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    170/65     

   ลว. 2 ม.ีค.65

3

กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 

บานสํานักพิมาน ม.12 ต.กุดพิมาน 

เชื่อมบานหนองแหน ม.1 ต.หนอง

กราด อ.ดานขุนทด จ.นม.

2,000,000 1,976,000 ขอบัญญัต6ิ3 วิธีคัดเลือก หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,971,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,971,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    165/65    

ลว. 1 มี.ค.65

4

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท    

ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18206)     

บานหนองตะไก-บานดอนกอก     
3,500,000 3,798,850.77 ขอบัญญัต6ิ4

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.เอส.พี.อิเตอร     

มารเก็ตติ้ง
3,490,000

หจก.เอส.พี.อิเตอร   

 มารเก็ตติ้ง
3,490,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    174/65    

ลว. 3 ม.ีค.65



หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

5

กอสรางถนนหินคลุกเลยีบคลอง

บานไทรโยง ม.5(ทิศใตโรงเรียนบาน

ไทรโยง)ต.ดอนใหญ-ต.ขามสมบูรณ

 อ.คง จ.นม.

500,000 590,000 เงินสะสม64
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

หจก.คงนคร          

คอนสตรัคชั่น
492,000

หจก.คงนคร        

คอนสตรัคชั่น
492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    168/65    

ลว. 2 มี.ค.65

 อ.คง จ.นม.

6

กอสรางถนนคสล.บานดอนบุตาโพธ์ิ

 ม.14 สายบานบุตาโพธ์ิถึงหญาคา 

ต.พลสงคราม เชื่อม บานหนอง

พลองม.4 ต.ขามเฒา อ.โนนสูง จ.

นม.

500,000 507,719 เงินสะสม64
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.โชคอุดมกอสราง 492,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  178/65       

   ลว. 4 ม.ีค.65

7

กอสรางถนน คสล.สายเลียบเหมือง

มาบจาน(บานขาม ม.9-บานโตนด 

ม.6)ต.โตนด เชื่อมตอเขต บานโนน

กระถิน ม.6 ต.ลํามูล อ.โนนสงู       

 จ.นม.

500,000 518,303 ขอบัญญัต6ิ5
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

หจก.รุงโรจน ซี.เค.    

 การโยธา
492,000

หจก.รุงโรจน ซี.เค.

การโยธา
492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    179/65     

  ลว. 4 มี.ค.65



หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

8

กอสรางถนน คสล.สายบานโคกแฝก

(ปาสัก)ม.5 ต.ขามทะเลสอ เชื่อม

เขตเทศบาลขามทะเลสอ อ.ขาม

ทะเลสอ จ.นม.

1,000,000 1,015,680 ขอบัญญัต6ิ4 วิธีคัดเลือก หจก.สุพรรณีกอสราง 995,000 หจก.สุพรรณีกอสราง 995,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    167/65    

 ลว. 1 ม.ีค.65

ทะเลสอ จ.นม.

9

ปรับปรุงตอเติมถนนคสล.จากบาน

ศรีวัฒนา ม.6 ต.ดอนยาวใหญ ผาน

หวยนาใหม เชื่อมเขตบานคู         

ต.สําพะเนียง อ.โนนแดง จ.นม.

1,000,000 1,005,830.33 เงินสะสม64 วิธีคัดเลือก
บริษัท แสงเพชร 

การคา จํากัด
990,000

บริษัท แสงเพชร 

การคา จํากัด
990,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    183/65    

ลว. 7 มี.ค.65

10

กอสรางถนนผิวจราจร คสล.       

สายจากบานนางจากถึงถนนพลกรัง

 บานละลมเหนือ ม.15ต.พุดซา 

เชื่อมตอบานตาทาว ม.6ต.พลกรัง   

 อ.เมือง จ.นม.

1,500,000 1,560,000 ขอบัญญัต6ิ4 วิธีคัดเลือก
บรัษัท ส.ศิริมิตรการ

ชางจํากัด
1,490,000

บรัษัท ส.ศิริมิตรการ

ชาง จํากัด
1,490,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    166/65    

ลว. 1 มี.ค.65

11
ปรับปรุงซอมแซมศูนยประสานงาน

 อบจ.นม. ประจําอ.โนนแดง  จ.นม.
500,000 500,000 ขอบัญญัต6ิ5

    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

หจก.พรชนกสรณ 

พาณิชย
495,000

หจก.พรชนกสรณ 

พาณิชย
495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    171/65    

ลว. 2 ม.ีค.65



หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

12

กอสรางถนนคสล.บานทาระแวก   

 ม.7 ต.ใหม เชื่อม เทศบาล          

 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นม.

1,000,000 1,026,589 ขอบัญญัต6ิ4 วิธีคัดเลือก
หจก.ธนะวัฒนรุงเรอืง

กอสราง
998,000

หจก.ธนะวัฒน

รุงเรืองกอสราง
998,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    172/65    

 ลว. 2 ม.ีค.65

จางซอมรถมอเตอรเกรดเดอร      

13

จางซอมรถมอเตอรเกรดเดอร      

รุน MG430 หมายเลขทะเบียน    

1ต -0915นครราชสีมา           

รหัส 015-37-0003

500,000 488,915 ขอบัญญัต6ิ5
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 488,915 หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 488,915

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    181/65    

ลว. 4 มี.ค.65

14

ซื้อเครื่องถายเอสาร ระบบดิจิตอล 

(ขาว-ดํา) ความเร็ว 5 แผนตอนาที 

ยี่SHARP 1รุน MX-M5051       

จํานวน 1 เครื่อง

200,000 200,000 งบป2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก. เดอะ วัน โอ เอ 180,000 หจก. เดอะ วัน โอ เอ 180,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    63/65       

   ลว. 10 มี.ค.

65

15

ซื้อถุงยังชีพชวยเหลือประชาชนที่

ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในพ้ืนที่จ.นม.                     

263,200 263,200 ขัอบัญญัต6ิ5
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
บริษัท ทํางาย จํากัด 262,448 บริษัท ทํางาย จํากัด 262,448

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    62/65       

   ลว. 8 ม.ีค.65



หนา้ท ี5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

16
โครงการถนนอบจ.นม.04201 บาน

โนนปอแดง-บานโนนเต็ง อ.คง จ.นม.
3,889,000 4,224,166.38 งบป2564

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.กฤติมากอสราง 2,800,000 หจก.กฤติมากอสราง 2,800,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    188/65    

ลว. 14 มี.ค.65

ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคและ

วัสดุอุปกรณตามโครงการสงเสริม หจก.บุญเจริญชลิต    หจก.บุญเจริญชลิต   
17

วัสดุอุปกรณตามโครงการสงเสริม

การประกอบอาชีพเสริม อ.ปกธงชัย

      จ.นม.

365,700 382,817 ขอบัญญัต65
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

หจก.บุญเจริญชลิต    

 ซัพพลาย
382,819

หจก.บุญเจริญชลิต   

   ซัพพลาย
382,819

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    64/65     

ลว. 18 มี.ค.65

18

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีต จากบานดอนยาว ม.3   

ต.ดอนยาวใหญ เชื่อมบานหนอง

ตาโล ต.โนนแดง จ.นม.

1,919,000 2,162,000 ขอบัญญัต64 วิธีคัดเลือก หจก.กฤติมา กอสราง 1,915,000 หจก.กฤติมา กอสราง 1,915,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    187/65     

 ลว. 14 ม.ีค.65

19

กอสรางอาคารสํานักงานชั่วคราว1 

องคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา อ.เมือง จ.นม.

1,152,000 1,304,281 โอนป2563
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
บริษัท กฤษนันท จํากัด 1,064,000 บริษัท กฤษนันท จํากัด 1,064,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    192/65    

ลว. 17 มี.ค.65



หนา้ท ี6

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

20

กอสรางถนนลาดยางคุมมอหลักหิน

 ม.5 ต.กลางดง เชื่อมต.ปากชอง    

  อ.ปากชอง จ.นม.

1,500,000 1,578,140 งบป2564 วิธีคัดเลือก หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,495,000 หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    186/65    

 ลว. 10 ม.ีค.65

กอสรางถนนคสล.สายจากบาน

21

กอสรางถนนคสล.สายจากบาน

หนองพลอง ม.4 ต.ขามเฒา          

 อ.โนนสูง เชื่อมบานนามาบ ม.5   

ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง 

จ.นม.

500,000 504,910 งบป2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.โชคอุดมกอสราง 493,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 493,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    175/65     

     ลว. 4 ม.ีค.

65

22

สรางถนนลาดยางสายบานหินดาด-

คายทะยิง อ.ดานขุนทดจ.นม.(บาน

โกรกลึก ต.ตะเคียน กม.2171 แยก

ทางหลวงหมายเลข201-บานโคก

กระพี้ทอง ต.หินดาด)

3,000,000 3,199,791.13 เงินโอน 63
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 2,998,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 2,998,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    184/65     

  ลว. 7 มี.ค.65



หนา้ท ี7

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

23

ซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร

อุปกรณการประมวลผลระบบ

คอมพิวเตอร ซึ่งเปนผลิตภัณฑของ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน7 
231,700 230,700 ขอบัญญัต6ิ3

    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

หจก. โคราช

คอมพิวเตอร
230,700

หจก. โคราช

คอมพิวเตอร
230,700

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    65/65       

   ลว. 18 ม.ีค.23
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน7 

รายการ เพื่อใชในงานราชการ

สํานักชาง

231,700 230,700 ขอบัญญัต6ิ3
  เจาะจง คอมพิวเตอร

230,700
คอมพิวเตอร

230,700
เสนอราคาต่ําสุด

   ลว. 18 ม.ีค.

65

24

จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ

 ขนาดไมนอยกวา 45 ที่นั่ง/คัน 

(พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง)ตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน

ตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ

ของชุมชน อ.ประทาย จ.นม.

340,000 340,000 ขอบัญญีติ 65
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท นครชัยทัวร 

จํากัด
340,000

บริษัท นครชัยทัวร 

จํากัด
340,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    218/65    

ลว. 22 มี.ค.65



หนา้ท ี8

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

25

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.น

ม.15310 บ.ตําแย-บ.วัด อ.พิมาย   

500,000 512,753 ขอบัญญีติ 65
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
477,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
477,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    196/65    

ลว. 21 มี.ค.65

ม.15310 บ.ตําแย-บ.วัด อ.พิมาย   

 จ.นม.

 จํากัด ติ้ง จํากัด

26

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.น

ม.15307 บานวังหิน-บานทองหลาง

 อ.พิมาย จ.นม.

479,000 479,000 ขอบัญญีติ 65
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
477,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
477,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    198/65    

ลว. 21 มี.ค.65

27

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.นม

21206 บานบุงเตย-บานสระน้ําใส 

อ.ปากชอง จ.นม.

479,000 479,000 ขอบัญญีติ 65
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
475,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
475,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    199/65    

ลว. 21 มี.ค.65



หนา้ท ี9

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

28

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.นม

 12202 บานดอนคนทา-บานหนอง

479,000 479,000 ขอบัญญีติ 65
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
477,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
477,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    201/65    

ลว. 21 มี.ค.65

 12202 บานดอนคนทา-บานหนอง

หวา อ.บัวใหญ จ.นม.

 จํากัด ติ้ง จํากัด

29

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.นม

 12204 หนองหญาปลอง-บานดาน

ชาง อ.บัวใหญ จ.นม.

479,000 479,000 ขอบัญญีติ 65
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
477,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
477,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    212/65    

ลว. 21 มี.ค.65

30

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.นม

 21112 บานโปงไทร-บานซับ

สําราญ อ.ปากชอง จ.นม.

479,000 479,000 g'boltl,64
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
475,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
475,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    214/65    

ลว. 21 มี.ค.65



หนา้ท ี10

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

31

จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ

 ขนาดไมนอยกวา 45 ที่นั่ง/คัน 

(พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง)ตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
306,000 306,000 ขอบัญญีติ 65

    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.วงศวนิชกังวาฬ 306,000 หจก.วงศวนิชกังวาฬ 306,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    220/65    

ลว. 23 ม.ีค.65
31

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน

ตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ

ของชุมชน อ.เมืองนครราชสีมา

306,000 306,000 ขอบัญญีติ 65
  เจาะจง

หจก.วงศวนิชกังวาฬ 306,000 หจก.วงศวนิชกังวาฬ 306,000
เสนอราคาต่ําสุด ลว. 23 ม.ีค.65

32

กอสรางถนนคสล.บานโคกเพชร ม.4

 ต.โนนรัง-บานโนนชาด ม.18      

ต.ทาลาด อ.ชุมพวง จ.นม.

498,000 489,000 ขอบัญญีติ 65
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.พ.สิรภพ 484,000 หจก.พ.สิรภพ 484,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    221/65    

ลว. 23 มี.ค.65

33

โครงการถนนอบจ.นม.10206 

มิตรภาพ-บานหนองโจด อ.โนนสูง 

จ.นม.

9,990,000 10,209,043.98
อุดหนุน

เฉพาะกิจ
คัดเลือก หจก.มะคาพัฒนาการ 9,980,000 หจก.มะคาพัฒนาการ 9,980,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    227/65    

ลว. 24 มี.ค.65

34
ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

จํานวน 4 รายการ
127,260 127,260 ขอบัญญีติ 65

    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท องอาจ 888 

จํากัด
126,900

บริษัท องอาจ 888 

จํากัด
126,900

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       70/65   

 ลว. 25มี.ค.65



หนา้ท ี11

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

35

กอสรางถนนคสล.จากสี่แยกเริง

สะแก บานหนองหวา ม.6 ต.โพน

ทอง อ.สดีา เชื่อม บานเขวา        

 ต.กระทุมราย อ.ประทาย  จ.นม.

500,000 536,000 ขอบัญญีติ 65
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ดาวทองกอสราง

 จํากัด
495,500

บริษัท ดาวทอง

กอสราง จํากัด
495,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       230/65  

  ลว. 24ม.ีค.65

 ต.กระทุมราย อ.ประทาย  จ.นม.

36

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.น

ม.06203 บานโคกหนองโสน ม.2,3

 อ.จักราช จ.นม.

479,000 479,000 ราคากลาง
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
477,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
477,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    207/65    

ลว. 21 มี.ค.65

37

กอสรางถนนคสล.สายจากบานโนน

กระถิน ม.10 ต.ขามเฒา อ.โนนสูง 

เชื่อมบานหนุก ม.4 ต.ขาม

สะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

500,000 504,942 งบประมาณ
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.โชคอุดมกอสราง 492,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    176/65    

ลว. 4 มี.ค.65



หนา้ท ี12

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

38

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.น

ม.21109 หนองไทร-วังไทร อ.ปาก

479,000 479,000 ราคากลาง
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
475,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
475,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    205/65    

ลว. 21 มี.ค.65

ม.21109 หนองไทร-วังไทร อ.ปาก

ชอง จ.นม.

 จํากัด ติ้ง จํากัด

39

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท    

ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21301)     

บานคลองยาง-บานคลองมวง       

 อ.ปากชอง จ.นม.

9,983,000 10,579,448,58 ราคากลาง คัดเลือก หจก.สพุรรณีกอสราง 9,973,000 หจก.สพุรรณีกอสราง 9,973,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    228/65    

ลว. 24 มี.ค.65

40

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.นม

15102 สายเมนที่4 อ.พิมาย จ.นม.

479,000 479,000 ราคากลาง
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
477,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
477,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    206/65    

ลว. 21 มี.ค.65



หนา้ท ี13

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

41

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.น

ม.15206 บานเมืองที-บานธารละ

479,000 479,000 ขอบัญญัต6ิ5
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
477,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
477,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    216/65    

ลว. 22 มี.ค.65

ม.15206 บานเมืองที-บานธารละ

หลอด อ.พิมาย จ.นม.

 จํากัด ติ้ง จํากัด

42

ซื้อถุงยังชีพชวยเหลือประชาชนที่

ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในพ้ืนที่จ.นม.จํานวน448ถุงๆละ

698บาท

313,600 313,600 ขอบัญญีติ 65
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
บริษัท ทํางาย จํากัด 312,704 บริษัท ทํางาย จํากัด 312,704

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       71/65   

 ลว. 28 ม.ีค.65

43

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.นม.

 15103 สายเมนที1่ อ.พิมาย จ.นม.

479,000 479,000 ราคากลาง
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
477,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
477,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    213/65    

ลว. 21 มี.ค.65



หนา้ท ี14

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

44

กอสรางถนนคสล.สายบานขามปอม

 ม.3 ต.บัวลาย-บานโนนเมือง ม.4   

 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นม.

500,000 549,000 ขอบัญญีติ 65
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

หจก.อาทิตยฉาย      

คอนสตรัคชั่น
495,000

หจก.อาทิตยฉาย 

คอนสตรัคชั่น
495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    223/65    

ลว. 23 มี.ค.65

กอสรางถนนหินคลุก จากบานไร ม.

45

กอสรางถนนหินคลุก จากบานไร ม.

6 ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ ถึง

บานเกาคอ ต.หนองมะนาว อ.คง 

จ.นม.

500,000 594,000 ขอบัญญีติ 65
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.ศิริศักดิ์ การโยธา 495,000 หจก.ศิริศักดิ์ การโยธา 495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    224/65    

ลว. 25 มี.ค.65

46

กอสรางถนนคสล.สายทางเชื่อม

ระหวางบานหนองรี ม.3 (ซ.ฟารม

ไก) ต.สีคิ้ว เชื่อมบานกุดเตางับ ม.3

 ต.กุดนอย สีคิ้ว จ.นม.

500,000 512,493 ขอบัญญีติ 65
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.พิมายการโยธา 493,000 หจก.พิมายการโยธา 493,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    215/65    

ลว. 21 มี.ค.65

47

โครงการ ถนน อบจ.นม.10204 

บานกลึง-บานหนองสะแก อ.โนนสงู

 จ.นม.

7,835,000 7,803,761.28 อุดหนุน 65 คัดเลือก หจก. ว.ประยูรกอสราง 7,780,000 หจก. ว.ประยูรกอสราง 7,780,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    229/65    

ลว. 24 มี.ค.65



หนา้ท ี15

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

48

 ซอมแซมบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ ณ โรงยิมเนเซียม

 อาคารชาติชายฮอลล สนามกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจ.นม.  

175,820 175,820 ขอบัญญีติ 65
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

ราน บีเจ อิเลคทริค 

เซอรวิส
175,820

ราน บีเจ อิเลคทริค 

เซอรวิส
175,820

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    245/65    

ลว. 28 มี.ค.65

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจ.นม.  

   อ.เมือง จ.นม.

เซอรวิส เซอรวิส

49

กอสรางถนน คสล.บานนายมานะ 

บานแก ม.3 ต.วังหิน อ.โนนแดง 

เชื่อมบานสดีา ต.สีดา อ.สดีา จ.นม.

490,000 490,000 ป2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.สมจิตมณี 484,000 หจก.สมจิตมณี 484,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    243/65    

ลว. 28 มี.ค.65

50

กอสรางถนนคสล.สายบานโนน

ทองหลาง ม.4 ต.วังโพธิ์ อ.บาน

เหลื่อม เชื่อมบานตะโกนอย ต.บาน

ปรางค อ.คง จ.นม.

500,000 509,000 ขอบัญญัต6ิ5
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.อินทรีย ประทาย 492,000 หจก.อินทรีย ประทาย 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    241/65    

ลว. 28 มี.ค.65



หนา้ท ี16

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

51

ชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit

 (ATK) ยี่หอ GICA TESTSEALABS

 COVID-19 Antigen Test 

Cassette จํานวน1,440 ชุด 
115,200 115,200 งบ2565

    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.พรวิวัตพานิช 97,920 หจก.พรวิวัตพานิช 97,920

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       66/65   

 ลว. 18 ม.ีค.65
51

Cassette จํานวน1,440 ชุด 

สําหรับใชในโครงการสงเสริมการ

ประกอบอาชีพเสริมอ.ปกธงชัย จ.นม

115,200 115,200 งบ2565
  เจาะจง

หจก.พรวิวัตพานิช 97,920 หจก.พรวิวัตพานิช 97,920
เสนอราคาต่ําสุด  ลว. 18 ม.ีค.65

52

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.นม.

 06201 บานหินโคน-บานหนองขาม

 อ.จักราช จ.นม.

479,000 479,000 งบกลาง
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
477,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
477,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       202/65  

  ลว. 21 มี.ค.65



หนา้ท ี17

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

53

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.นม.

 21102 บานซับสวอง-บานไร อ.

479,000 479,000 งบกลาง
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
475,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
475,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       210/65  

  ลว. 21 มี.ค.65

 21102 บานซับสวอง-บานไร อ.

ปากชอง จ.นม.

 จํากัด ติ้ง จํากัด

54

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.น

ม.21111 บานนา-บานขนงพระ

เหนือ อ.ปากชอง จ.นม.

479,000 479,000 งบกลาง
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
475,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
475,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       204/65  

  ลว. 21 มี.ค.65

55

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.นม

 15205 สายเมนที5่ อ.พิมาย จ.นม.

479,000 479,000 งบกลาง
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
477,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
477,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       203/65  

  ลว. 21 มี.ค.65



หนา้ท ี18

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

56

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.น

ม.15101 สายเมนที3่ อ.พิมาย จ.นม.

479,000 479,000 งบกลาง
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
477,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
477,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       211/65  

  ลว. 21 มี.ค.65

ม.15101 สายเมนที3่ อ.พิมาย จ.นม.

57

ซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร 

อุปกรณการประมวลผลระบบ

คอมพิวเตอร ครุภัณฑคอมพิเตอร 

ระบบควบคุมการโทรบนเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายจํานวน 1 

เครื่อง ยี่กอ 3CX

210,000 210,000 ขอบัญญัต6ิ4
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัทบางกอกบิสซีเนส

โซลูชั่นส จํากัด
209,000

บริษัทบางกอกบิส

ซีเนสโซลูชั่นส จํากัด
209,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       67/65   

 ลว. 23 ม.ีค.65



หนา้ท ี19

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

58

กอสรางถนนคสล. สายบานหนอง

ลาด ม.6 ต.กระทุมราย เชื่อม       

 บานเตยกระโตน ม.1 เขตเทศบาล 

   ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นม.

500,000 520,428 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.ธนนวพร 492,000 หจก.ธนนวพร 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       253/65  

  ลว. 31 มี.ค.65

   ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นม.

59

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.น

ม.21104 รร.นิคมชลฯ-ซับเศรษฐี   

  อ.ปากชอง จ.นม.

479,000 479,000 เงินสะสม64
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
479,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
479,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       197/65  

  ลว. 21 มี.ค.65

60

กอสรางถนนหินคลุกจากบานไร ม.6

 ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญถึงบาน

เกาคอ ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นม.

500,000 594,000 ขอบัญญัต6ิ5
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.ศิริศักดิ์ การโยธา 495,000 หจก.ศิริศักดิ์ การโยธา 495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       234/65  

  ลว. 25 มี.ค.65

61

ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 รายการ 

จํานวน 4 รายการ

179,000 179,600 ขอบัญญัต6ิ5
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัทวิโก(ประเทศไทย)

จํากัด
173,000

บริษัทวิโก(ประเทศไทย)

จํากัด
173,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       68/65   

 ลว. 23 ม.ีค.65



หนา้ท ี20

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

62

กอสรางถนนคสล.บานหนองคาย 

ม.10 บริเวณแยกโคกกลาง ต.

หนองคายไปบานหนองคึม ต.หนอง

หลวง อ.ประทาย จ.นม.

500,000 492,386 เงินสะสม64
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.ธนนวพร 490,000 หจก.ธนนวพร 490,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      190/65   

 ลว. 16 ม.ีค.65

หลวง อ.ประทาย จ.นม.

63
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 4 

รายการ
152,800 152,800 งบ2565

    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.เดอะวัน โอ เอ 152,800 หจก.เดอะวัน โอ เอ 152,800

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      73/65    

ลว. 20 มี.ค.65

64

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.น

ม.15204 บานหนองปรือ-บานดง

ใหญ อ.พิมาย จ.นม.

479,000 479,000 งบ 2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
477,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
477,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      194/65   

 ลว. 21 ม.ีค.65



หนา้ท ี21

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

65

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.น

ม.21110 บานทรัพยเศรษฐ-ีบานกุด

479,000 479,000 สะสม64
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
475,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
475,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      195/65   

 ลว. 21 ม.ีค.65

ม.21110 บานทรัพยเศรษฐ-ีบานกุด

โงง อ.ปากชอง จ.นม.

 จํากัด ติ้ง จํากัด

66

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Light Solar Cel ถนนสายอบจ.นม.

 01211 บานหนองไทร-บานโกรก

เดือนหา อ.เมือง จ.นม.

479,000 479,000 งบ 2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ช.รุงแสงไลทติ้ง

 จํากัด
476,000

บริษัท ช.รุงแสงไลท

ติ้ง จํากัด
476,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      200/65   

 ลว. 21 ม.ีค.65

67

กอสรางถนนคสล.สายทางบานหลุง

ประดูพัฒนา ม.11 ต.หลุงประดู 

เชื่อมบานโนนสําราญ ม.9 ต.เมือง

พลับพลา อ.หวยแถลง จ.นม.

499,000 511,283 งบ 2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.ส. สุพรัชต 492,000 หจก.ส. สุพรัชต 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      219/65   

 ลว. 22 ม.ีค.65



หนา้ท ี22

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

68

ซื้อถุงยังชีพชวเหลือประชาชนที่

ไดรับผลประทบจากการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 ในพ้ืนที่ จ.นม. จํานวน428

369,600 369,600 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
บริษัททํางาย จํากัด 368,544 บริษัททํางาย จํากัด 368,544

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      69/65    

ลว. 24 มี.ค.65

2019 ในพ้ืนที่ จ.นม. จํานวน428

ถุงๆละ695 บาท

69

กอสรางถนนคสล.จากถนน226

โรงไฟฟายอย บานสระทอง ม.7    

 ต.ทับสวาย เชื่อมตอถึงวัดโนน

สําราญ บานโนนสําราญ ม.9       

ต.เมืองพบับพลา อ.หวยแถลง จ.นม.

500,000 530,000 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

หจก.แสงเพชรกอสราง

(2013)
490,000

หจก.แสงเพชร

กอสราง(2013)
490,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      193/65   

 ลว. 18 ม.ีค.65

70

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก สาย

บานโมกมัน ม.7 ต.บึงสําโรง เชื่อม

เชตติดตอบานหนองเตา ต.บึงพะไล 

     อ.แกงสนามนาง จ.นม.

500,000 593,000 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.รุมไมใบใหญ 495,000 หจก.รุมไมใบใหญ 495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      238/65   

 ลว. 28 ม.ีค.65



หนา้ท ี23

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

71

กอสรางคสล.สายบานดานชาง ม.6 

ต.ขามสะแกแสง เชื่อมบานเหนือ 

ม.1 ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง 

จ.นม.

500,000 504,000 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.สาธิตเรืองกิจ 495,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      239/65   

 ลว. 28 ม.ีค.65

ประกวด

72
ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียนวัง

รางพิทยาคม อ.สูงเนิน จ.นม.
830,000 830,000 งบ2563

ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก. พี เอส เอ็ม เค บี 519,000 หจก. พี เอส เอ็ม เค บี 519,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      224/65   

 ลว. 23 ม.ีค.65

73

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต อบจ.นม.01222 บาน

โกรก-ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นม.

5,100,000 5,797,614.72
อุดหนุน

เฉพาะกิจ65
วิธีคัดเลือก

บริษัทชางอวนคอน

สตรคัชั่น จํากัด
5,080,000

บริษัทชางอวนคอน

สตรคัชั่น จํากัด
5,080,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      231/65   

 ลว. 24 ม.ีค.65

74

กอสรางถนนหินคลุกบานดอนกลาง

 ม.3 ต.หนองมะนาว อ.คง สายจาก

บานดอนกลาง-เขต ต.โนนทองหลาง

 อ.บัวใหญ จ.นม.

500,000 574,000 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

หจก.คงนคร          

คอนสตรัคชั่น
497,500

หจก.คงนคร          

คอนสตรัคชั่น
497,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      232/65   

 ลว. 24 ม.ีค.65

75

กอสรางถนนคสล.บานหลุบกุง ม.10

 ต.โนนจาน อ.บัวลาย-บานโคก

กลาง ม.18 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ จ.
500,000 549,000 งบ2565

    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

หจก.อาทิตยฉาย       

 คอนสตรัคชั่น
493,000

หจก.อาทิตยฉาย      

  คอนสตรัคชั่น
493,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      233/65   

 ลว. 25 ม.ีค.65



หนา้ท ี24

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

76

กอสรางถนนหินคลุกสายบานหว   

หนอง-บานโนนติ้ว(สายเกา) บาน

สระครก ม.10 ต.บัวใหญ เชื่อม ต.

เสมาใหญ อ.บัวใหญ จ.นม.

500,000 596,000 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.ศิริศักดิ์ การโยธา 495,000 หจก.ศิริศักดิ์ การโยธา 495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      235/65   

 ลว. 25 ม.ีค.65

เสมาใหญ อ.บัวใหญ จ.นม.

77

จางเหมาจัดทําสําเนาประกอบเลม

รายงานการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนา ประจําป2564

250,000 227,000 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
รานโชคอนันตการพิมพ 224,000

รานโชคอนันตการ

พิมพ
224,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      236/65   

 ลว. 25 ม.ีค.65

78

กอสรางถนนคสล.บานดอนยาวนอย

 ม.6 ต.วังหิน อ.โนนแดง เชื่อม      

 อ.สีดา จ.นม.

490,000 490,000 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.สมจิตมณี 484,000 หจก.สมจิตมณี 484,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      244/65   

 ลว. 25 ม.ีค.65

79

กอสรางถนน คสล.บานหวยชงโค 

ม.1 ต.วังโพธิ์เชื่อมบานตาลเสี้ยน ม.

12 ต.โคกกระเบ้ีอง อ.บานเหลื่อม 

จ.นม.

499,000 504,000 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.อินทรีย ประทาย 492,000 หจก.อินทรีย ประทาย 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      246/65   

 ลว. 28 ม.ีค.65



หนา้ท ี25

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

80

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท     

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.12205       

 บานหนองบัวลาย-บานหนองแดง

นอย อ.บัวลาย จ.นม.

8,238,000 9,296,531.17
อุดหนุน

เฉพาะกิจ 65

    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.ทองใบพัฒนา 8,230,000 หจก.ทองใบพัฒนา 8,230,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      225/65   

 ลว. 24 ม.ีค.65

นอย อ.บัวลาย จ.นม.

81

กอสรางถนนคสล.สายบานหวยชงโค

 ม.1 ต.วังโพธิ์ เชื่อมบานโนน

สมบูรณ ม.9 ต.ชอระกา อ.บาน

เหลื่อม จ.นม.

500,000 528,868 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.ธีระชัยคาไม 495,000 หจก.ธีระชัยคาไม 495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      247/65   

 ลว. 28 ม.ีค.65

82

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกบาน

ไทรงาม ม.7 ต.ระเริง อ.วังนํ้าเขียว 

เชื่อมเขตต.คลองมวง อ.ปากชอง   

 จ.นม.

500,000 512,493 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

หจก. ช.ศิริขฃชัยศิริ

กอสราง
493,000

หจก. ช.ศิริขฃชัยศิริ

กอสราง
493,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      217/65   

 ลว. 22 ม.ีค.65

83

กอสรางถนนคสล. บานดอนนกเขา 

ม.5 ต.กุดนอย เชื่อม บานนาหนอง 

ต.บานหัน อ.สคีิ้ว จ.นม.

500,000 499,827 ขอบัญญัต6ิ5
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.พิมายการโยธา 493,000 หจก.พิมายการโยธา 493,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      240/65   

 ลว. 28 ม.ีค.65



หนา้ท ี26

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

84

กอสรางถนนคสล.สายบานหนอง

ลาด ม.6 ต.กระทุมราย เชื่อมบาน

เตยกระโตน ม.1 เขตเทศบาล ต.

ประทาย อ.ประทาย จ.นม.

500,000 520,428 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.ธนนวพร 492,000 หจก.ธนนวพร 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      254/65   

 ลว. 31 ม.ีค.65

ประทาย อ.ประทาย จ.นม.



หนา้ท ี27

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

85

กอสรางถนหินคลุกบานหนองหญา

ขาว ม.9 สายจากลานธรรม ต.

หนองบัว อ.คง เช่ือมเขต ต.โคกกระ

เบี้อง อ.บานเหลื่อม จ.นม.

500,000 573,000 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท เทิดจิตเมืองคง

กอสราง จํากัด
499,500

บริษัท เทิดจิตเมือง

คงกอสราง จํากัด
499,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      249/65   

 ลว. 29 ม.ีค.65

เบี้อง อ.บานเหลื่อม จ.นม.

86

กอสรางถนนคสล.สายทางวัดหันเตย

 ต.ประทาย-เชื่อมตอบานธรรมจักร

 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นม.

500,000 521,565.27 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.ธนนวพร 493,000 หจก.ธนนวพร 493,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      252/65   

 ลว. 31 ม.ีค.65

87

กอสรางถนนหินคลุก บานยางงาม

พัฒนา ม.20 ต.วังหมี เชื่อม บานวัง

ขอน ต.ระเริง อ.วังนํ้าเขียว จ.นม.

500,000 512,789 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

หจก. ช.ศิริชัยคิรี

กอสราง
495,000

หจก. ช.ศิริชัยคิรี

กอสราง
495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      251/65   

 ลว. 30 ม.ีค.65

88

กอสรางถนนคสล.เช่ือมระหวางต.

สายที่สาธรณะบอไกแกว บานดอน

โกย ม.10 ต.สีดา เชื่อม ทาง บาน

หัวตะโมน ม.7 ต.สามเมือง อ.สีดา 

500,000 546,000 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง

บริษัท ดาวทองกอสราง

 จํากัด
492,000

บริษัท ดาวทอง

กอสราง จํากัด
492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      237/65   

 ลว. 28 ม.ีค.65



หนา้ท ี28

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

แหลงเงนิ

งบประมาณ

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

89

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุกสาย

หนองจอก จากบานโสง ม.6       

ต.หนองยาง เชื่อม บานโนนไมแดง

เหนือ ม.16 ต.ทาชาง                

500,000 535,255 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

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

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      242/65   

 ลว. 28 ม.ีค.65

เหนือ ม.16 ต.ทาชาง                

 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นม.

90

กอสรางถนนคสล. บานทับสวาย

พัฒนา ม.2 ต.ทับสวายบริเวณถนน

สาย226 ถึงทางรถไฟบานหนองโสน

 ม.4 ต.หวยแถลง อ.หวยแถลง จ.

นม.

500,000 528,868 งบ2565
    วิธีเฉพาะ  

  เจาะจง
หจก.ธีระชัยคาไม 495,000 หจก.ธีระชัยคาไม 495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      248/65   

 ลว. 29 ม.ีค.65

(นางสาวณิชาภัทร ทนุนาจารย)  ผูรายงาน

            เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


