
หนา้ที� 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

หจก.ธนะวัฒนรุงเรือง กอสราง 1,495,000 หจก.ธนะวัฒนรุงเรือง กอสราง 1,495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      65/63   ลว.

 21 พย.62

หจก. ช.ชางโลหะกิจ 1,520,000

หจก.เพชร ธนโชติ กรุป 1,540,000

หจก.อมรวิไล กอสราง 1,690,000

บ. ที แช็ค กรุป จํากัด 1,780,000

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

กอสรางปรับปรุง/ซอมแซมหอประชุม บ. ที แช็ค กรุป จํากัด 1,780,000

หจก.ส.วิวัฒนโนนไทย 1,931,000

หจก.ภัทรการกอสราง 1,659,000 สมบัติไมถูกตอง

หจก.ฐาปะกุล กอสราง 1,676,000 สมบัติไมถูกตอง

หจก.วสุพลการโยธา 1,874,000 สมบัติไมถูกตอง

หจก.ทานุไทย สตีลคอนส 1,763,000 สมบัติไมถูกตอง

หจก.บุรีรัมยบีทีชีวิศกรร 1819086.29 สมบัติไมถูกตอง

บ.อรุณศิริกรุป จํากัด 1,799,995 สมบัติไมถูกตอง

2

กอสรางถนนคสล.สายบานปาหวาย ม.12 ต.

บัวลาย อ.บัวลาย-บานคึมมวง ม.13 ต.บัว

ใหญ อ.บัวใหญ จ.นม.

15,000,000 1,499,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
บ.เทิคจิตเมืองคงกอสรางจํากัด 1,020,000 บ.เทิคจิตเมืองคงกอสรางจํากัด 1,020,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   33/63  ลว 

28 ตค.62

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,000,0002,000,000

กอสรางปรับปรุง/ซอมแซมหอประชุม 

100/27 รร.เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

นครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นม..
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หนา้ที� 2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

หจก.โชคชัยการโยธา 1,899,982

หจก.โคราชพัฒนะ 1,720,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณ

กอสราง
1,780,000

หจก.ภูสกุลทรัพย 1,538,000หจก.ภูสกุลทรัพย 1,538,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,420,000

หจก.ชัยนาทเวิลดกรุป 1,680,000

หจก.เอส.พี่.อินเตอร มารเก็ต

ติ้ง
1,590,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,430,000

บ.มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น จํากัด 1,400,000 บ.มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น จํากัด 1,400,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   35/63  ลว 

29 ตค.62

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,600,000

หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,430,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,780,000 หจก.ตติญชัย(2004) 1,780,000 สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 63/63     ลว

20 พย.62

หจก.โอเนฟ พร็อพเพิอรตี้ 1,844,000

หจก.ธงทอง ชีวภาพ 1,896,582

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,106,0002,000,000

กอสรางถนนลาดยางแคฟซีล บานจันทรดุม 

ม.10 ต.มะคา เชื่อมบานใหม ม.12 ต.โนน

ไทย อ.โนนไทย จ.นม.

3

1,900,0001,900,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

กอสรางปรับปรุงสนามฟุตบอล รร.กุดจิก

วิทยา
4



หนา้ที� 3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

หจก.อังครงครักษพาณิชย 2,267,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณ

กอสราง
2,595,000

หจก.ชูชัยพรเทพกอสราง 2,011,791.65

หจก.ภิญโญศุภกิจ 2,020,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
5

กอสรางถนนคสล.บานตาดอน ม.7 ต.หลุง

ตะเคียน เชื่อมบานโนนทอง ม.3 ต.เมือง

พลับพลา อ.หวยแถลง จ.นม.

3,080,000 2,933,679.70
หจก.ภิญโญศุภกิจ 2,020,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,682,000

หจก.ตติญชัย(2004) 2,500,000

หจก.แสงเพชรกอสราง(2013) 1,895,000 หจก.แสงเพชรกอสราง(2013) 1,895,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 55/63     ลว.

18 พย.62

หจก.เสี่ยงเฮงคาวัสดุกอสราง 2,100,000

หจก.พัชระนครพนมกอสราง 2,750,400

หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,580,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณ

กอสราง
2,645,990

หจก.ตติญชัย(2004) 2,400,000

หจก.อังครงครักษพาณิชย 2,029,000

หจก.โคราชพัฒนะ 2,167,800

หจก.ชูชัยพรเทพกอสราง 1,900,335.68 หจก.ชูชัยพรเทพกอสราง 1,900,335.68
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 57/63     ลว.

18 พย.62

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,988,000

2,980,485.65
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
3,040,000

กอสรางถนนคสล.สายบานโนนทอง ม.3 ต.

เมืองพลับพลา เชื่อมบานหนองมวงหวาน ม.

2 ต.งิ้ว อ.หวยแถลง จ.นม.

6

พลับพลา อ.หวยแถลง จ.นม.



หนา้ที� 4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

หจก.เจตนะธรรมคาไม 2,075,000

หจก.พัชระนครพนมกอสราง 2,655,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,488,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณ

กอสราง
2,379,600

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,895,706.462,980,000

กอสรางถนนคสล.บานโศกรวก ม.7 ต.หนอง

หญาขาว เชื่อม บานหนองแวง ม.2 ต.ดอน

เมือง อ.สีคิ้ว จ.นม.

7
กอสราง

2,379,600

หจก.ตติญชัย(2004) 2,400,000

หจก.ประชาชัย 1,998,998

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,897,000 หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,897,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   40/63    ลว

30 ตค.62

หจก.เค.ซ.ีนอรทีส 1,778,000 หจก.เค.ซ.ีนอรทีส 1,778,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 53/63     ลว.

18 พย.62

หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,360,000

หจก.ประภารุงเรืองกิจ 1,965,000

หจก.ตติญชัย(2004) 2,430,000

หจก.โคราชพัฒนะ 2,020,000

หจก.เตียเหลี่ยงกี่ 2,340,000

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,780,000

9

จางจัดทําคูมือสําหรับผูเขารับการ        

อบรมฯตามโครงการพัฒนาการบริหารและ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
299,025 274,660

     เฉพาะ    

เจาะจง
หจก.สกุลไทยสิ่งพิมพ 265,800 หจก.สกุลไทยสิ่งพิมพ 265,800

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   10/63  ลว.

 9 ตค.62

8

กอสรางถนนคสล.สายบานหนองใหญ ม.4 

ต.บานเหลื่อม ถึง บานหนองกุงนอย ต.โคก

กระเบี้อง อ.บานเหลื่อม จ.นม.

2,830,000 2,924,350.33
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

อิเล็กทรอนิกส

เมือง อ.สีคิ้ว จ.นม.



หนา้ที� 5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

10

จางเหมาจางทํากระเปาใสเอกสารตามโครงการ

พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัด อบจ.นม.

498,375 476,285
     เฉพาะ  

  เจาะจง
รานมายชาย 465,150 รานมายชาย 465,150

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  6/63    ลว.

 8 ตค.62

หจก.อังครงครักษพาณิชย 706,500

หจก.ราชสีมากนกวรรณ

กอสราง
859,000

กอสราง
859,000

หจก.ชูชัยพรเทพกอสราง 686,254.50

หจก.ภิญโญศุภกิจ 625,000 หจก.ภิญโญศุภกิจ 625,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.สาธิตเรืองกิจ 816,400

หจก.ตติญชัย(2004) 880,000

หจก.แสงเพชรกอสราง(2013) 630,000

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 888,000

บ.ไอ.บี.โปร จํากัด 10,731,920

บ.มีดีคิดสเอ็ดดูเคชั่น จํากัด 10,780,000

บ.เพลิน เอดู อินดัสตรี้ จํากัด 10,575,440 บ.เพลิน เอดู อินดัสตรี้ จํากัด 10,575,440
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

บ.ไตรเทค อิมเพค จํากัด เอกสารไมถูกตอง

หจก.สายสีแกวสกุล เอกสารไมถูกตอง

บ.เค แอนด เคพาราวูด จํากัด เอกสารไมถูกตอง

 หจก. พีเจ 37 พาราวูด

12

จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน สําหรับโรงเรียนใน

สังกัด อบจ.นม. จํานวน25 โรงเรียน จํานวน

6,520ชุด

10,953,600 10,953,600
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
930,0001,000,000

กอสรางถนนคสล.สายบานโนนสําราญ ม.9 

ต.เมืองพลับพลา เชื่อม ต.หลุงประดู อ.หวย

แถลง จ.นม.

11



หนา้ที� 6

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

หจก.อังครงครักษพาณิชย 1,505,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,491,800

หจก.ชูชัยพรเทพกอสราง 1,428,272.04

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,760,000

หจก.ชัยนาทเวิลดกรุป 1,579,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,640,000

13 1,870,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,000,000

กอสรางถนนคสล.อบจ.นม.15102 สายเมน

ที่4 อ.พิมาย จ.นม.
หจก.ตติญชัย(2004) 1,640,000

หจก.ณภัทร ธิดา คอน

สตรัคชั่น
1,400,000 หจก.ณภัทร ธิดา คอนสตรัคชั่น 1,400,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 60/63     ลว.

19 พย.62

บ.สหสมชัยธนาพร จํากัด 1,747,900

หจก.ศิริการ กอสราง2004 1,435,000 หจก.ศิริการ กอสราง2004 1,435,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

หจก.ณภัทร ธิดา คอนสตรัคชั่น 1,450,000

หจก.อังครงครักษพาณิชย 1,453,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,557,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,658,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,680,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,790,000

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 1,868,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,400,000 หจก.ตติญชัย(2004) 1,400,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 62/63     ลว.

20 พย.62

หจก.ธงทอง ชีวภาพ 1,499,176.90

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
14

กอสรางถนนคสล.บานโนนเสวม.11 ต.กระ

เบี้องใหญ เชื่อม บานชาด ม.6 ต.ชีวาน 

อ.พิมาย จ.นม.

1,990,000 1,868,000

1,500,0001,500,000กอสรางสนามฟุตบอล รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ15
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

ที่4 อ.พิมาย จ.นม.



หนา้ที� 7

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

บ.ดี.เอ็ม.ไอ. จํากัด 1,037,300

บ. สิทธิยนต จํากัด 1,025,950 บ. สิทธิยนต จํากัด 1,025,950
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  6/63      

ลว30 ตค.62

บ.กี่พัฒนายนต จํากัด 750,000 สมบัติไมถูกตอง

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,525,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,731,400

16
ซื้ออุปกรณในการขุดเจาะบอบาดาล จํานวน

 1 ชุด
1,055,000 1,055,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,731,400

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,590,000

หจก.เอส.พ.ีอินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,490,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,580,000

หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 1,580,000

บ.ช.มิตรยนต1993จํากัด 1,659,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 1,380,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 1,380,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 64/63     ลว.

20 พย.62

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,481,000

หจก.กฤติมากอสราง 1,630,000

หจก.9 อินทรียกอสราง 1,780,000

หจก.นําโชคสุมิตตา 1,280,000 หจก.นําโชคสุมิตตา 1,280,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

หจก.ตติญชัย(2004) 1,720,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,940,000

บ.ชางอวนคอนสตรัคชั่น จํากัด 1,739,000

1,710,000

17
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,086,0002,000,000

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน    

กรีตบานดาน ม.1-บานหนองหวา ม.6 ต.

ดานคลา อ.โนนสูง จ.นม.

2,195,0002,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก      

คอนกรีตอบจ.นม.21205 บานขนงพระ

กลาง-บานโปงกระสัง อ.ปากชอง จ.นม.

18
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ที� 8

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

หจก.โชคชัยการโยธา 3,899,337.60

หจก.บุญชัยราชสีมา 3,710,000

หจก.ตติญชัย(2004) 3,400,000 หจก.ตติญชัย(2004) 3,400,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

บ.ช.มิตรยนต1993 จํากัด 3,790,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,547,000

19

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก      

คอนกรีตอบจ.นม.27302 บานเมืองยาง-

บานกระเบี้องนอก อ.เมืองยาง จ.นม.

5,038,000 4,729,320.27
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.โคราชพัฒนะ 1,547,000

หจก.พอดีกอสราง 1,700,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,800,000

หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,522,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,860,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,680,000

บ.เฮงเจริญการโยธา จํากัด 1,690,000

บ. ทีดับบลิว คอินกรีตจํากัด 1,620,000

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,477,000 หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,477,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,286,500 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,286,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 59/63     ลว.

19 พย.62

หจก.9 อินทรียกอสราง 1,680,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,810,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,430,000

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,700,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

20

21

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน   

กรีตสายบานอุบลพัฒนา ม.14 ต.วังหมี อ.วัง

น้ําเขียว-บานวังขอน ม.14 ต.ระเริง อ.วังน้ํา

เขียว จ.นม.

2,000,000 2,000,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,996,0001,996,000

กอสรางถนนคสล.สายบานฝาย บานหนอง

ยารักษ ม.12 ต.พุตซาเชื่อม ต.หนองกระทุม

 อ.เมือง จ.นม.



หนา้ที� 9

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

22

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยใชในการ

ดําเนินงานตามโครงการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

คร้ังที่37 รอบคัดเลือกระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

500,000 467,650
     เฉพาะ    

เจาะจง

บ.ทรีกรุป เออีซี ฟารมา 

(ประเทศไทย) จํากัด
467,650

บ.ทรีกรุป เออีซี ฟารมา 

(ประเทศไทย) จํากัด
467,650

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

2/63       

ลว.15 ตค62

ตะวันออกเฉียงเหนือ

23

ซอมแซมถนนลาดยางแบบเคปซิล บาน

ปราสาท ม.4 ต.หินดาด เชื่อมบานตะเคียน 

ม.1 ต.ตะเคียน อ.ดานขุนทด จ.นม.

7,510,000 7,449,277.30
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 4,321,055 ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 4,321,055

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

24

จางเหมาหนวยงานหรือบุคคลภายนอก

ดําเนินการติดตามประเมินผลการจัดการ

แขงขันกีฬานักเรียนองคกรสวนทองถิ่นแหง

ประเทศไทยครั้งที่37   ประจําปการศึกษา 

2562รอบคัดเลือกระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส

200,000 200,000
     เฉพาะ    

เจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 200,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 200,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

25/62      

ลว.17 ตค62

25

จางเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธตามโครงการ

จัดการการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรสวน

ทองถิ่นแหงประเทศรอบคัดเลือกระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

196,931 196,931
     เฉพาะ    

เจาะจง
หจก.นิวอิงคแลนด 194,780 หจก.นิวอิงคแลนด 194,780

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

18/62   ลว.

16 ตค62



หนา้ที� 10

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

26

จางเหมาเชาเต็นท ตามโครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

400,000 209,800
     เฉพาะ    

เจาะจง
ลักษบริการ 205,060 ลักษบริการ 205,060

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

15/62      

ลว.16 ตค62

จางเหมาเชาพื้นที่สนาม ขนยายพรอมติดตั้ง

27

จางเหมาเชาพื้นที่สนาม ขนยายพรอมติดตั้ง

และอุปกรณการแขงขันกีฬาตามโครงการ

จัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรสวน

ทองถิ่นแหงประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

200,000 130,000
     เฉพาะ    

เจาะจง
บ.สปอรต เอ็กเพิรท 128,000 บ.สปอรต เอ็กเพิรท 128,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

15/62      

ลว.19 ตค62

28

จางทําบัตรประจําตัวนักกีฬาและเจาหนาที่  

ตามโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนถิ่นแหงประเทศไทย 

รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

499,000 495,000
     เฉพาะ    

เจาะจง
ราน เจ.ท.ีคอลเลคชั่น 491,250 ราน เจ.ท.ีคอลเลคชั่น 491,250

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

20/63    ลว

16 ตค.62

29

กอสรางถนนคสล.บานหนองหลักศิลา ม.5 ต.

เสิงสาง เชื่อม บานบอลิง ม.10 ต.โนน

สมบูรณ อ.เสิงสาง จ.นม.

2,000,000 2,000,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.วงษสวางคอนกรีต 1,318,000 หจก.วงษสวางคอนกรีต 1,318,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

34/63    ลว

29ตค.62



หนา้ที� 11

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

30

จางจัดทําสายคลองบัตรประจําตัวนักกีฬา

และเจาหนาที่และสายคลองเหรียญรางวัล  

ตามโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนถิ่นแหงประเทศไทย 

รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

499,000 492,510
     เฉพาะ    

เจาะจง

ราน พ.ีดี โปรดัก ดีไซน เทรด

ดิ้ง
488,250 ราน พี.ดี โปรดัก ดีไซน เทรดดิ้ง 488,250

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

21/63      

ลว.16ตค.62

รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31

จัดทําเหรียญรางวัล ตามโครงการจัดการ

แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนถิ่น

แหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

499,000 255,600
     เฉพาะ    

เจาะจง

บ.ท.ีอาร.ท.ีอินเตอรเทรด 

จํากัด
253,470 บ.ท.ีอาร.ท.ีอินเตอรเทรด จํากัด 253,470

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

22/63      

ลว.16ตค.62

32

ซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดเตรียมสนามแขง

ขันและจัดเตรียมที่พักนักกีฬา ตามโครงการ

จัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนถิ่นแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

450,000 178,945.04
     เฉพาะ    

เจาะจง
หจก.บี.บี.เอ็น เทรดดิ้ง 177,020 หจก.บี.บี.เอ็น เทรดดิ้ง 177,020

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

3/63      ลว.

16ตค.62



หนา้ที� 12

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

33

จางเหมาเชาเคร่ืองเสียงประจําสนามแขงขัน

ตามโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนถิ่นแหงประเทศไทย 

รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เพื่อเปนเจาภาพในการแขงขันกีฬาใน
200,000 139,400

     เฉพาะ    

เจาะจง
หจก.เล็กโมดิฟาย 135,300 หจก.เล็กโมดิฟาย 135,300

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

24/63      

ลว.16ตค.62
33

 เพื่อเปนเจาภาพในการแขงขันกีฬาใน

ระหวางวันที21-30ตค.2562 ณ สนามกีฬา

เฉลิมพระเกียรต8ิ0พรรษา 56 ธันวาคม2550

 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นม.

200,000 139,400
เจาะจง

หจก.เล็กโมดิฟาย 135,300 หจก.เล็กโมดิฟาย 135,300
เสนอราคาต่ําสุด ลว.16ตค.62

34

จางทําเกียรติบัตรตามโครงการจัดการ

แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนถิ่น

แหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเปนเจาภาพใน

การแขงขันกีฬาในระหวางวันที21-30ตค.

2562 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต8ิ0

พรรษา 5 ธันวาคม2550 ต.สุรนารี อ.เมือง 

จ.นม.

450,000 115,500
     เฉพาะ    

เจาะจง
หจก.สกุลไทยสิ่งพิมพ 115,500 หจก.สกุลไทยสิ่งพิมพ 115,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

23/63      

ลว.16ตค.62



หนา้ที� 13

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

35
ซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง ตามโครงการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนถิ่นแหงประเทศไทย รอบ

คัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

350,000 301,500
     เฉพาะ    

เจาะจง
เอ็น.เอ.น้ําแข็ง 275,300 เอ็น.เอ.น้ําแข็ง 275,300

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

4/63      ลว.

18ตค.62

36
ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลตติกคอนกรีต อบจ.นม.

01203 บานหนองตะคอง -บานหนองมวง อ.เมือง จ.นม.
22,000,000 17,941,000 วิธีคัดเลือก บ. ช.มิตรยนต 1993 จํากัด 17,890,000 บ. ช.มิตรยนต 1993 จํากัด 17,890,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  27/63   ลว

21 ตค.62

หจก.ตติญชัย(2004) 600,000หจก.ตติญชัย(2004) 600,000

หจก.เจตะธรรมคาไม 540,000 หจก.เจตะธรรมคาไม 540,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

หจก.พอดีกอสราง 560,008

หจก. ป.เพิ่มทรัพย 548,000

หจก.อําพรราชสีมา 426,980 หจก.อําพรราชสีมา 426,980
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

บ. ท.ีพี.เอ็ม บิลดิ้งคอลล จํากัด 420,000 สมบัติไมถูกตอง

หจก.ตติญชัย(2004) 4,970,000

หจก.อําพรราชสีมา 5,189,600

หจก.อารียมิตรการโยธา 4,480,000

หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

5,789,000

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 4,098,000 หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 4,098,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

700,000กอสรางถนนคสล.รร.วังรางพิทยาคม37
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
700,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
6,406,002.597,000,000

กอสรางถนนคสล.บานพูนทรัพยพัฒนา ม.11

 ต.สุขไพบูลย อ.เสิงสาง จ.นม.
39

38 กอสรางรั้วคสล.รร.สุขไพบูลยวิริยะวิทยา 530,000 450,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ที� 14

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

หจก.อะริยะวงศคอนสตคัคชั่น สมบัติไมถูกตอง

หจก.จันทรชาติ เอ็นจีเนียริ่ง 814,000

หจก.เนติพงษ 820,000

หจก.อัฐกรณกอสราง 731,000

หจก.เชิดชูการชอง 820,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
835,000830,000

จางเหมากอสรางคาคลุมทางเดิน       รร.

เทพารักษราชวิทยา
40

หจก.เชิดชูการชอง 820,000

หจก.บัญชาวิศวกรรม999 678,000 หจก.บัญชาวิศวกรรม999 678,000 สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทํา

สัญญาบ.เจแอล มอเตอร บานโปง 

จํากัด
710,000

หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 5,950,000

หจก.บุญชัยราชสีมา 4,500,000

หจก.ตติญชัย(2004) 4,800,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 3,990,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 3,990,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 56/63     ลว.

18 พย.62

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 4,400,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 4,722,000

42 จัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จํานวน 2 รายการ 467,820 467,820
     เฉพาะ    

เจาะจง
บ.ราชสีมายงกิตต จํากัด 467,000 บ.ราชสีมายงกิตต จํากัด 467,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  37/63   ลว

29 ตค.62

บ.ดับบลิวที 99 คอนสตรัคช่ัน จํากัด 21,145,000

หจก.วี แอนด ที เฮาส ดีไซน 19,369,000

5,410,000

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตติก      

คอนกรีต อบจ.นม.13304 บานไรออย-บาน

หันหวยทราย อ.ประทาย จ.นม.

41
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
6,295,162.58



หนา้ที� 15

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

บ.ซันเทค อ็นจีเนียริ่ง แอนด 

เอ็นเนอรยี่ จํากัด
18,443,000

บ.ซันเทค อ็นจีเนียริ่ง แอนด 

เอ็นเนอรยี่ จํากัด
18,443,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 49/63     ลว.

11 พย.62

หจก.เจตะธรรมคาไม 21,450,000

เอส.ว.ีพี.สระบุรีกอสราง 19,338,000

หจก.อัฐกรณกอสราง 19,900,000

หจก.ประชาชัย 20,666,333

43
กอสรางอาคารเรียน216ล./57-ก          รร.

สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา อ.สีคิ้ว จ.นม.
22,573,000 22,228,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.ประชาชัย 20,666,333

บ.ทามะกาแอสฟลท จํากัด 2,980,000

หจก.โชคชัยการโยธา 2,749,794.04 หจก.โชคชัยการโยธา 2,749,794.04
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 2,879,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 3,360,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตต้ิง 2,870,071.52

หจก.ตติญชัย(2004) 2,930,000

บ.ชางอวนคอนสตรัคชั่น จํากัด 2,879,000.41

หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 2,990,000

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 2 ,970,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 2,939,000

หจก.รุงเรืองประสพโชค 3,748,728.07 สมบัติไมถูกตอง

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
4,084,012.404,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลตติก คอนกรีต

 อบจ.นม.18009 สายยุทธศาสตร บานกุด

จิก-บานนากลาง อ.สูงเนิน จ.นม.

44



หนา้ที� 16

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

บ.เอส.เอ.อิเล็คทริค กรุป 

จํากัด
3,800,000 บ.เอส.เอ.อิเล็คทริค กรุป จํากัด 3,800,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

บ.เจ ไอ เอส เทรดดิ้ง จํากัด สมบัติไมถูกตอง

บ. เกษตร 5 จี จํากัด สมบัติไมถูกตอง

บ.เจริญศรีทรัค อินดัสทรี จํากัด 3,880,000

หจก.โชคชัยการโยธา 4,155,624.36 หจก.โชคชัยการโยธา 4,155,624.36
สมบัติครบถวน

ยังไมทําสัญญา

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
3,900,0003,900,000

จดซื้อเรือทองแบนกําจัดผักตบชวา

เอนกประสงค จํานวน 2 ลํา
45

หจก.โชคชัยการโยธา 4,155,624.36 หจก.โชคชัยการโยธา 4,155,624.36
เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทําสัญญา

หจก.บุญชัยราชสีมา 4,440,000

หจก.ตติญชัย(2004) 4,300,000

บ.ชางอวนคอนสตรัคชั่น จํากัด 4,549,992.91

บ.ช.มิตรยนต 1993 จํากัด 4,900,000

47
จางเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพยสิน

สถานที่อาคารใหกับอบจ.นม จํานวนเ 8 แหง
408,000 408,000

     เฉพาะ    

เจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย ธัญญาวงศ

 คลิ่นนิ่ง แอนด เชอรวิส จํากัด
356,320

บ.รักษาความปลอดภัย ธัญญา

วงศ คลิ่นนิ่ง แอนด เชอรวิส 

จํากัด

356,320
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  45/63   ลว

31 ตค.62

หจก.โภคประสเริฐการโยธา 1,817,900

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,454,800

หจก.ภูสกุลทรีพบ 1,280,000 หจก.ภูสกุลทรีพบ 1,280,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,640,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตต้ิง 1,432,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,380,000

บ.มวลมิตร คอนสตรัคชั่น จํากัด 1,450,000

หจก.ไอคิว คอนสตรัคชั่น 1,380,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,976,0002,000,000

กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal สายบาน

โคกขุนละคร ม.7 ต.สําโรง เชื่อมบานโกรก

หวา ม.11 ต.ดอน อ.ปกธงชัย  จ.นม.

48

46

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลตติก      

คอนกรีต อบจ.นม.15205 สายเมนที5่ 

อ.พิมาย จ.นม.

6,000,000 6,160,912.03
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา

หรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือนตุลาคม   2562 

49

จัดทําของรางวัล ตามโครงการจัดการ

แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนถิ่น

แหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

2,000,000 194,400
     เฉพาะ    

เจาะจง
บ.แมยุพา โคราชจํากัด 194,400 บ.แมยุพา โคราชจํากัด 194,400

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

ซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน ตามโครงการ

50

ซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน ตามโครงการ

จัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนถิ่นแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

500,000 224,832
     เฉพาะ    

เจาะจง
คูมา 2005 224,832 คูมา 2005 224,832

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทํา

สัญญา

             เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน


