
หนา้ที ่1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง

    วธิซ้ืีอ    
หรือจำ้ง

   รำยชื่อผู้เสนอรำคำ จ ำนวนเงิน  ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก จ ำนวนเงิน
   เหตุผลที ่  

คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญำหรือขัอตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงำน
แสงอำทิตยL์ED Street Light Solar
 Cell พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจ ำนวน 
23 ต้นสำยอบจ.นม.01203 บ้ำน
หนองตะคอง-บ้ำนหนองม่วง อ.เมือง
 จ.นม.

1,425,000 1,419,000 ประกวด   
อิเล็กวทรอนกิส์ บ.ชีวิค มเีดีย จ ำกดั 1,414,000 บ.ชีวิค มเีดีย จ ำกดั 1,414,000 สมบัติครบถว้น

เสนอรำคำต่ ำสุด
     74/63       
ลว. 28พย.62

2

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงำน
แสงอำทิตยL์ED Street Light Solar
 Cell พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจ ำนวน 
20ต้นสำยอบจ.นม.01316 บ้ำนยอง
แยง-บ้ำนวัดพนมวัน อ.เมือง จ.นม.

1,239,000 1,234,000 ประกวด   
อิเล็กวทรอนกิส์ บ.ชีวิค มเีดีย จ ำกดั 1,228,000 บ.ชีวิค มเีดีย จ ำกดั 1,228,000 สมบัติครบถว้น

เสนอรำคำต่ ำสุด
     75/63       
ลว. 28พย.62

               สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน
         องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดันครรำชสีมำ

        วนัที่ 30 เดือนพฤศจิกำยน  2562 



หนา้ที ่2

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง

    วธิซ้ืีอ    
หรือจำ้ง

   รำยชื่อผู้เสนอรำคำ จ ำนวนเงิน  ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก จ ำนวนเงิน
   เหตุผลที ่  

คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญำหรือขัอตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

               สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน
         องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดันครรำชสีมำ

        วนัที่ 30 เดือนพฤศจิกำยน  2562 

บ.โปรมำสเตอร์ จ ำกดั 587,950

หจก.ทปีกร 2014 561,370
บ.บ.ีบ.ีเค.อนิดัสตรี จ ำกดั 779,000
บ.เวนเดอร์ จ ำกดั 583,043
บ.ไมโครซิสเต็มคอร์เปอร์
เรชั่น จ ำกดั

539,328.96

บ.ไต้ฟำ้มอเตอร์
คอมพวิเตอร์ จ ำกดั

522,135

บ.เดอะคอมพลัส จ ำกดั 532,000
บ.ไอ.ท.ีเฮำว์ จ ำกดั 484,011.40
บ.พำวเวอร์แกรนด์คอร์
ปอเรชั่น จ ำกดั

581,000

หจก.แปซิฟกิพลัสไอที 588,750

หจก.เอสพโีอคอมพวิเตอร์ 483,800

หจก.แพลนเนท็ แอร์ จ ำกดั 473,660
หจก.แพลนเนท็ แอร์ 
จ ำกดั

473,660 สมบัติครบถว้น
เสนอรำคำต่ ำสุด

     14/63       
ลว. 3 ธค.62

เอน็.ท.ีท.ีดิสทริบวิชั่น 738,910
เบยีร์คอมพวิเตอร์ 600,150

ประกวด   
อิเล็กวทรอนกิส์859,600859,6003 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



หนา้ที ่3

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง

    วธิซ้ืีอ    
หรือจำ้ง

   รำยชื่อผู้เสนอรำคำ จ ำนวนเงิน  ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก จ ำนวนเงิน
   เหตุผลที ่  

คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญำหรือขัอตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

               สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน
         องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดันครรำชสีมำ

        วนัที่ 30 เดือนพฤศจิกำยน  2562 

หจก.โภคประเสริฐกำรโยธำ 1,847,400

หจก.มะค่ำพฒันำกำร 1,606,692
หจก.สำธิตเรืองกจิ 1,590,000
หจก.เอส.พ.ีอนิเตอร์ มำร์
เกต็ต้ิง

1,480,000
หจก.เอส.พ.ีอนิเตอร์ มำร์
เกต็ต้ิง

1,480,000 สมบัติครบถว้น
เสนอรำคำต่ ำสุด ยงัไม่ท ำสัญญำ

หจก.ตติญชัย(2004) 1,530,000
บ.ช.มติรยนต์1993จ ำกดั 1,590,000
หจก.พงศ์รุ่งทรัพย์บริกำร 2,005,000

5

ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ขยำยผิวจรำจรเพิ่มเติม อบจ.
01203 บ้ำนหนองตะคอง-บ้ำนหนอง
ม่วง อ.เมือง จ.นม. ช่วงกม.ที3่+000
ถงึกม.ที3่+334

476,101.97 476101.97 เฉพำะเจำะจง หจก.ตติญชัย(2004) 455,000 หจก.ตติญชัย(2004) 455,000 สมบัติครบถว้น
เสนอรำคำต่ ำสุด

     51/63       
ลว. 14พย.62

ประกวด   
อิเล็กวทรอนกิส์2,008,0002,000,000

ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์  ติ
กคอนกรีต อบจ.นม.15307 บ้ำนวัง
หิน-บ้ำนทองหลำง อ.พิมำย จ.นม.

4



หนา้ที ่4

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง

    วธิซ้ืีอ    
หรือจำ้ง

   รำยชื่อผู้เสนอรำคำ จ ำนวนเงิน  ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก จ ำนวนเงิน
   เหตุผลที ่  

คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญำหรือขัอตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

               สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน
         องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดันครรำชสีมำ

        วนัที่ 30 เดือนพฤศจิกำยน  2562 

บ.เลิฟ อนิโนเวชั่น 
คอนกรีต จ ำกดั

1,184,998.67

หจก.ฐำปนะกลุ กอ่สร้ำง 1,215,000
หจก.ธนะวัฒนรุ่์งเรือง
กอ่สร้ำง

1,117,000
หจก.ธนะวัฒนรุ่์งเรือง
กอ่สร้ำง

1,117,000 สมบัติครบถว้น
เสนอรำคำต่ ำสุด ยงัไม่ท ำสัญญำ

บ.วันดีพฒันำ จ ำกดั 1,300,000
บ.ผำเมอืง เอน็จีเนยีร่ิง 
เทค จ ำกดั

1,320,000

บ.เอส.ท.ีซี.เอน็จิเนยีร่ิง 
จ ำกดั

1,376,000

หจก.เอ แอนด์ จี เดดโค่ 1,159,000
ไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ

หจก.โอเนฟ พร็อพเพอร์ต้ี
แมเนจเมน้ท์

1,348,000 ไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ

บ.เจแอล มอเตอร์ บำ้ง
โปง่จ ำกดั

1,230,000 ไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ

บ.ประยูรรุ่งกจิเกษตร 
จ ำกดั

1,360,000 ไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ

1,462,0001,462,000
จำ้งกอ่สร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน รร.
เตรียมอุดมศึกษำ นม.

6 ประกวด   
อิเล็กวทรอนกิส์



หนา้ที ่5

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง

    วธิซ้ืีอ    
หรือจำ้ง

   รำยชื่อผู้เสนอรำคำ จ ำนวนเงิน  ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก จ ำนวนเงิน
   เหตุผลที ่  

คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญำหรือขัอตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

               สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน
         องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดันครรำชสีมำ

        วนัที่ 30 เดือนพฤศจิกำยน  2562 

บ.ไทย อนิเตอร์คอน
ติเนนตัล กรุ๊ป

12,396,750
บ.ไทย อนิเตอร์คอน
ติเนนตัล กรุ๊ป

12,396,750 สมบัติครบถว้น
เสนอรำคำต่ ำสุด

     10/63       
 ลว. 28พย.62

หจก.พษิณุชลกจิ 12,478,340
บ.ชยพล ทรัค แอนด์ 
อคีวิปเมนท ์จ ำกดั

11,990,000

บ.พรเลิศกำรช่ำง จ ำกดั 11,967,000 บ.พรเลิศกำรช่ำง จ ำกดั 11,967,000 สมบัติครบถว้น
เสนอรำคำต่ ำสุด ยงัไม่ท ำสัญญำ

บ.อคีอน เอน็จีเนยีร์ พลัส 
จ ำกดั

11,992,000

หจก.ด่ำนขุนทดกติติชัย 1,478,000

หจก.เอส.พ.ีอนิเติร์มำร์
เกต็ต้ิง

1,450,000
หจก.เอส.พ.ีอนิเติร์มำร์
เกต็ต้ิง

1,450,000 สมบัติครบถว้น
เสนอรำคำต่ ำสุด ยงัไม่ท ำสัญญำ

หจก.ตติญชัย(2004) 1,530,000
บ.ช้ำงอว้นคอนสตรัคชั่น 
จ ำกดั

1,606,000

8 ประกวด   
อิเล็กวทรอนกิส์12,000,00012,000,000ซ้ือรถปูยำง

ประกวด   
อิเล็กวทรอนกิส์12,500,00012,500,000

ครุภัณฑ์กอ่สร้ำงเคร่ืองอัดอำกำศ
ติดต้ังบนรถยนต์ บรรทุกไม่น้อยกว่ำ6
ล้อ จ ำนวน 1เคร่ือง ยีห่้อAtlas 
Copco รุ่น XRVS 487

7

ประกวด   
อิเล็กวทรอนกิส์

2,009,0002,000,000

ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต อบจ.นม.01205 บ้ำนหนอง
พลวงใหญ่-บ้ำนหนองบัวศำลำ อ.
เมือง จ.นม.

9



หนา้ที ่6

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง

    วธิซ้ืีอ    
หรือจำ้ง

   รำยชื่อผู้เสนอรำคำ จ ำนวนเงิน  ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก จ ำนวนเงิน
   เหตุผลที ่  

คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญำหรือขัอตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

               สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน
         องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดันครรำชสีมำ

        วนัที่ 30 เดือนพฤศจิกำยน  2562 

บ.เอน็ดับบลิวเค เอน็จิ
เนยีร่ิง แอนด์ ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ำกดั

1,158,000

หจก.วิทยำสีมำกอ่สร้ำง 1,185,000
หจก.ช.เจริญทรัพย์คอน
สตรัคชั่น2012

1,046,000
หจก.ช.เจริญทรัพย์คอน
สตรัคชั่น2012

1,046,000 สมบัติครบถว้น
เสนอรำคำต่ ำสุด ยงัไม่ท ำสัญญำ

บ.ผำเมอืง เอน็จิเนยีร่ิง 
เทค จ ำกดั

1,310,000

หจก.วรรณวนชั อเิตอร์
คอน จ ำกดั

1,369,500

11

ซ้ือชุดไม้ตอกเส้นส ำหรับใช้ใน
โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
เสริม หลักสูตรกำรนวดตอกเส้น 
จ ำนวน 320 ชุด

160,000 160,000 เฉพำะเจำะจง นำงทรัพย์ลดำ วงษำยะ 160,000 นำงทรัพย์ลดำ วงษำยะ 160,000 สมบัติครบถว้น
เสนอรำคำต่ ำสุด

  11/63        
ลว. 29พย.62

    เจ้ำพนกังำนพสัดุช ำนำญงำน

(น.ส.ณิชำภทัร  ทนนุำจำรย์) ผู้รำยงำน

10 ประกวด   
อิเล็กวทรอนกิส์

1,410,0001,400,000
กอ่สร้ำงร้ัว ถนนทำงเขำ้และแบบจดั
สวนโรงเรียนเขำใหญ่พิทยำคม อ.
ปำกช่อง จ.นม.


