
หนา้ท ี1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

กอสรางถนนคสล.บานวะยาว ม.4 ต.

หนองหาขาว เชื่อมคุมบานโคก บาน

หนองแวง ม.2 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นม.

500,000 461,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 456,000
หจก.ณัฐพล2510

นครราชสีมา
456,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      250/63        

ลว. 7พค.63

บ.ช.มิตรยนต1993จํากัด 9,900,000

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

บ.ช.มิตรยนต1993จํากัด 9,900,000

หจก.โชคัยการโยธา 9,600,000

หจก.ตติญชัย(2004) 7,370,000 หจก.ตติญชัย(2004) 7,370,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      298/63        

ลว. 29พค.63

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 7,640,000

หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 10,587,400

บ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน จํากัด 8,780,009.50

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 7,877,000

บ.ชินาภัค คอนกรีต
ไมผานการ

ตรวจสอบ

ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

11,931,642.2611,557,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ

นกรีต โดยวิธี Pavement in-P;aace 

Recycting บานโนนทะยูง ม.11       

ต.หนองขาม-บานหนองหญาปลอง ม.6

 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นม. (ชวง

บานโนนทะยูง-บานหนองหญาปลอง)

2



หนา้ท ี2

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 1,590,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,282,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,180,000

หจก.แอล.เอส.เอช กรุป(2000) 1,661,000
ซอมแซมถภนนลาดยางเดิมโดยการ

แอสฟลทคอนกรีตทับผิวเดิม(ชวงที่3) ประกวด หจก.แอล.เอส.เอช กรุป(2000) 1,661,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,220,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,140,000 หจก.ตติญชัย(2004) 1,140,000
สมบัติครบถวนเสนอ

ราคาต่ําสุด

      321/63        

ลว.  5 มิย.63

บ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน จํากัด 1,680,000

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 1,570,000

หจก.ส.วิวัฒนโนนไทย 1,640,000 หจก.ส.วิวัฒนโนนไทย 1,640,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      327/63        

ลว.  9 มิย.63

หจก. ที.วาย.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง
ไมผานการ

ตรวจสอบ

4

กอสรางสะพานคสล.ขามลําหวยดาน 

บานดานกรงกราง ม.6 ต.โนนไทย อ.

โนนไทย จ.นม.

2,328,000 1,650,480.35
ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

แอสฟลทคอนกรีตทับผิวเดิม(ชวงที่3)

สายบานมะระ ม.3 ต.ดอนชมพูถึงบาน

เพิก ต.หลุมขาว อ.โนนสูง จ.นม.

3 1,920,000 1,970,000
ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี3

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

5

กอสรางถนนหินคลุก สายบานหนอง

ขี้เถา ชุมชนอีสานเขียว บานแผนดิน

ธรรม ม.16 เทศบาลต.ลาดบัวขาว 

เชื่อมบานซับตะเคียน ม.13 ต.บัวขาว

500,000 516,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรีพยศิลาพาณิชย 493,000 หจก.ทรีพยศิลาพาณิชย 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      276/63      

ลว.  21  พค.63

เชื่อมบานซับตะเคียน ม.13 ต.บัวขาว

(อบต.) อ.สีคิ้ว จ.นม.

บ.ซีเนอรเทค จํากัด 2,521,000 บ.ซีเนอรเทค จํากัด 2,521,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      312/63        

ลว.1 มิย.63

บ.พีเมียร ไลทติ้ง จํากัด 2,675,000 สมบัติไมถูกตอง

บ.ซิตี้ เทค เอ็นนจิเนียริ่ง จํากัด 2,222,222 สมบัติไมถูกตอง

บ. ที เอส โก เอ็นจิเนียริ่ง 1,500,000 สมบัติไมถูกตอง

บ.เมกา ไลท โปรดัคท จํากัด 2,460,000 สมบัติไมถูกตอง

หจก. ต.อิเล็คทริค (1897) 2,490,000 สมบัติไมถูกตอง

บ.มวลมิตรคอนสตรัคชั่น จํากัด 2,100,000 สมบัติไมถูกตอง

บ.โคราช เอ็นจิเนียริ่งซิสเต็ม 

จํากัด
2,400,000 สมบัติไมถูกตอง

บ.ดับเบ้ิล เอ็มอินเตอรเนช่ันแนล 2,170,000 สมบัติไมถูกตอง

ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

3,009,778.423,030,000
ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางภายในลาน

เอนกประสงคสํานักการชางอบจ.นม.
6



หนา้ท ี4

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,391,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,640,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,230,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มาร

7
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,863,0002,000,000

กอสรางถนนลาดยางผิวแอสฟลท       

 ติกคอนกรีต บานนกออก ม.10 เชื่อมสี่

แยกปอมตํารวจ อ.ปกธงชัย จ.นม.

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,215,000
หจก.เอส.พี.อินเตอร มาร

เก็ตติ้ง
1,215,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      259/63      

ลว.  13  พค.63

บ.กูด ดีล เวย จํากัด 9,299,000 บ.กูด ดีล เวย จํากัด 9,299,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

บ.บัส แอนด ทรัค จํากัด 9,405,000

9

กอสรางถนนหินคลุก บานโนนประดู ม.

3 ต.วังโรงใหญ อ.สีคิ้ว เชื่อมบานคาย

ทะยิง ม.6 ต.หินดาด อ.ดานขุนทด จ.

นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยศิลาพาณิชย 494,000 หจก.ทรัพยศิลาพาณิชย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      265/63      

ลว.  15  พค.63

10
กอสรางสนามฟุตซอลคสล. รร.เมือง

ยางศึกษา อ.เมืองยาง จ.นม.
500,000 590,000 เฉพาะเจาะจง หจก. พ.สิริภพ 498,000 หจก. พ.สิริภพ 498,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      324/63        

ลว.  8 มิย.63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
8

ซื้อครภุัณฑยานพาหนะและขนสง 

รถยนตสุขาเคลื่อนที่
9,500,000 9,500,000

แยกปอมตํารวจ อ.ปกธงชัย จ.นม.



หนา้ท ี5

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

11
ซื้อเครื่องพนสารเคมีในงานปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก
950,000 950,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.กิตติภัณฑ เซ็นเตอร

เซอรวิส
900,000

หจก.กิตติภัณฑ เซ็นเตอร

เซอรวิส
900,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      59/63        

ลว.  4 มิย.63

12

กอสรางถนนหินคลุก สายบานศิลาทอง

 ม.10 ต.สํานักตะครอ อ.เทพารักษ 
500,000 519,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล 2510 นครราชสีมา 492,000

หจก.ณัฐพล 2510 
492,000

สมบัติครบถวน       273/63      
12

 ม.10 ต.สํานักตะครอ อ.เทพารักษ 

เชื่อม บานวังโปง ม.6 ต.บานเกา อ.

ดานขุนทด จ.นม.

500,000 519,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล 2510 นครราชสีมา 492,000
หจก.ณัฐพล 2510 

นครราชสีมา
492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      273/63      

ลว.  20  พค.63

13

กอสรางถนนหินคลุก สายบานหนองเรือ

 ม.8 ต.ตลาดไทร เชื่อมบานหนองออ 

ม.1 ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นม.

500,000 476,049 เฉพาะเจาะจง หจก.วังหินรุงเรือง 473,000 หจก.วังหินรุงเรือง 473,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      271/63      

ลว.  20  พค.63

14

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ

นกรีต อบจ.นม.12205 บานหนองบัว

ลาย-บานหนองแดงนอย    อ.บัวลาย 

จ.นม.

500,000 521,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อาทิตยฉาย คอนสตรัคช่ัน 498,000
หจก.อาทิตยฉาย คอน

สตรัคชั่น
498,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      272/63      

ลว.  20  พค.63



หนา้ท ี6

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

15

กอสรางถนนคสล.เชื่อมระหวางตําบล 

ม.6 บานหนองมวง ต.โนนตาเถร อ.โนน

แดง ม.5 บานดอนตะหนิน อ.บัวใหญ 

จ.นม.

491,000 449,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ประภารุงเรืองกอสราง 445,000 หจก.ประภารุงเรืองกอสราง 445,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      313/63        

ลว.  2 มิย.63

หจก.มะคาพัฒนา 744,800

บ.ทีดับบลิว คอนกรีต จํากัด 647,980

หจก.สาธิตเรืองกิจ 760,000

หจก.ธนกรเจริญทรัพย 633,000 หจก.ธนกรเจริญทรัพย 633,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

บ.เกรทครีเอช่ัน จํากัด 818,990

บ.มวลมิตร คอนสตรั่คช่ัน จํากัด 783,000

หจก.เอส เอช คอนสตรัคช่ัน 780,000

หจก.ตติญชัย(2004) 730,000

บ.เฮงเจริญการโยธาจํากัด 688,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 750,000

16
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
931,0001,000,000

กอสรางถนนคสล.บายพาส ม.1ถึง     

ม.10 บานยุง ม.1เชื่อมตอระหวางต.

บานโพธิ์ กับต.ตลาด อ.เมือง จ.นม.



หนา้ท ี7

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

หจก.อําพรราชสีมา 3,822,990

หจก.เจตะธรรมคาไม 3,540,000

บ.มวลมิตร คอนสตรั่คช่ัน จํากัด 4,230,000

หจกวงษสวาง คอนกรีต 3,850,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
5,151,098.965,637,000

กอสรางถนนคสล.บานโคกเตาเหล็ก ม.4

 ต.กุดโบสถ เชื่อมบานสระตะเคียน ม.117
หจกวงษสวาง คอนกรีต 3,850,000

บ.ท.ีพี.เอ็ม บิลดิ้งคอนส จํากัด 3,910,064

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 3,480,000 หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 3,480,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.มะคาพัฒนา 2,796,900

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 3,390,000

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 3,170,000

หจก.กฤติมา กอสราง 2,795,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,380,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,380,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 3,110,000

18

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท         

  ติกคอนกรีต อบจ.นม.04309 เทศบาล

เมืองคง-บานไร อ.คง จ.นม.

4,000,000 3,995,606.07
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

อิเล็กทรอนิกส
5,151,098.965,637,000 ต.กุดโบสถ เชื่อมบานสระตะเคียน ม.1

 ต.สระตะเคยีน อ.เสิงสาง จ.นม.

17



หนา้ท ี8

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

หจก.เจตะธรรมคาไม 690,000 หจก.เจตะธรรมคาไม 690,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      322/63        

ลว.  8 มิย.63

หจก.สาธิตเรืองกิจ 780,000

บ.เกรทครีเอช่ัน จํากัด 835,000ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,000,0001,000,000

กอสรางถนนคสล. บานโคกมะกอก ม.

11 ต.บุงข้ีเหล็ก เชื่อมบานสมกบงาม ม.19

หจก.ป.เพิ่มทรัพย 720,000

หจก.ตติญชัย(2004) 750,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 720,000

หจก.ยนตไพศาลบัวใหญ 7,460,000 หจก.ยนตไพศาลบัวใหญ 7,460,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก. เตียเหลี่ยงก่ี 7,920,000

หจก.ตติญชัย(2004) 7,400,000 หจก.ตติญชัย(2004) 7,400,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      328/63        

ลว.  9 มิย.63

บ.ช.มิตรยนต1993จํากัด 8,000,000

บ.สุขุมการโยธา 8,342,000

22
ซื้อวัสดุประเภทรายจายครุภัณฑ

126,180 126,180
สมบัติครบถวน        52/63        

21

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท        

ติกคอนกรีต อบจ.นม.27303 บาน

หนองสะแก ถึงบานเมืองยาง อ.เมือง

ยาง จ.นม.

9,989,000 9,588,757,.56
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
9,657,7209,990,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท         

ติกคอนกรีต อบจ.นม.12206 บานตา

ลาด ถึงบานหนองอายแหนบ อ.บัวใหญ

 จ.นม.

20

อิเล็กทรอนิกส

9 ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นม.



หนา้ท ี9

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

23

กอสรางถนนลาดยาง Cape Sape บาน

โคกสุวรรณ ม.1 ต.มาบกราด เชื่อมบาน

เต็งเตี้ย ม.12 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคํา จ.

นม.

460,000 445,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 440,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 440,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      310/63      

ลว.  29  พค.63

หจก. พ.สิริภพ 1,050,000 หจก. พ.สิริภพ 1,050,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      360/63        

ลว.  11 มิย.63

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ .1,352,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,240,000

บ.เกรทครีเอช่ัน จํากัด 1,259,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,240,000

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,260,000

หจก.อังครงครักษาพาณชย 1,070,880

หจก.ท.ีวาย.เอฟ.เอ็นจีเนียริ่ง
ไมผานการ

ตรวจสอบ

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,440,0001,500,000

กอสรางถนน คสล. สายตูมนอย 5 ม.10

 เทศบาลต.ชุมพวง-อบต.ชุมพวง ต.ชุม

พวง อ.ชุมพวง จ.นม.

24



หนา้ท ี10

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,236,000

หจก.9 อินทรียกอสราง 1,150,000 หจก.9 อินทรียกอสราง 1,150,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,240,000

25
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,300,0001,300,000

กอสรางถนนลาดยาง บานภูไทพัฒนา 

ม.14 ต.วังไทร เชื่อมบานซับยาง ม.11 

ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นม.

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,240,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,170,000

หจก.นําโชคสุมิตตา 1,050,000 หจก.นําโชคสุมิตตา 1,050,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,110,000

27

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.04203 บาน

ตะโก-บานโคกตะพาบ อ.คง จ.นม.

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 495,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      299/63      

ลว.  29  พค.63

28

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท          

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.04204 บาน

หนองบง-บานสี่เหลื่ยม อ.คง จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 496,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 496,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      300/63      

ลว.  29  พค.63

1,503,0001,506,000

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอน      

 กรีตบรเิวณถนนเทศบาล 23 ม.6 ต.

โคกกรวด เชื่อมต.บานใหม อ.เมือง จ.

นม.

26
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี11

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

29

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท          

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.04305 โครงการ

ศึกษาทดลองแกปญหาดินเค็ม อ.คง จ.

นม.

493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 489,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 489,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      301/63      

ลว.  29  พค.63

30

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท          

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.04307 บาน

ตากิ่ม-บานดอนทะแยง อ.คง จ.นม.

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 496,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 496,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      302/63      

ลว.  29  พค.63

31

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท          

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.04308 บานงิ้ว-

บานโนนแดง อ.คง จ.นม.

494,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 491,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 491,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      303/63      

ลว.  29  พค.63

32

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.05302 บาน

หนองมวงชางพิมพ-บานหนองพลวง อ.

บานเหลื่อม จ.นม.

495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 492,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      304/63      

ลว.  29  พค.63



หนา้ท ี12

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

33

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.09304 บาน

มะคา-บานโตนด อ.โนนไทย จ.นม.

495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตติญชัย(2004) 490,000 หจก.ตติญชัย(2004) 490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      283/63      

ลว.  29  พค.63

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

34

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.09305 บาน

สําโรง-บานหนองแวง อ.โนนไทย จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตติญชัย(2004) 495,000 หจก.ตติญชัย(2004) 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      284/63      

ลว.  29  พค.63

35

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท          

   ติกคอนกรีต อบจ.นม.13202 หนอง

มวงใหญ-บานหนองกุง อ.ประทาย จ.นม

487,000 487,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 484,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 484,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      305/63      

ลว.  29  พค.63

36

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.13307 บานบึง

กระโดน-บานดอนยาว อ.ประทาย จ.นม.

492,000 492,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 489,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 489,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      306/63      

ลว.  29  พค.63



หนา้ท ี13

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

37

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.14308 บานนก

ออก-บานหนองหญาปลอง อ.ปกธงชัย 

จ.นม.

491,000 491,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงชัยเสิงสาง 486,000 หจก.แสงชัยเสิงสาง 486,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      292/63      

ลว.  29  พค.63

38

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท          

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.14011 แยก 

ทล.หมายเลข24-บานสวนหอม อ.ปก

ธงชัย จ.นม.

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงชัยเสิงสาง 494,000 หจก.แสงชัยเสิงสาง 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      293/63      

ลว.  29  พค.63

39

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.15102 สายเมน

ที่4 อ.พิมาย จ.นม.

498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงชัยเสิงสาง 495,000 หจก.แสงชัยเสิงสาง 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      294/63      

ลว.  29  พค.63

40

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.15103 สายเมน

ที่1 อ.พิมาย จ.นม.

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตติญชัย(2004) 494,000 หจก.ตติญชัย(2004) 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      295/63      

ลว.  29  พค.63



หนา้ท ี14

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

41

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.15204 บาน

หนองปรือ-บานดงใหญ อ.พิมาย จ.นม.

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตติญชัย(2004) 494,000 หจก.ตติญชัย(2004) 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      286/63      

ลว.  29  พค.63

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

42

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.16101 บาน

เจริญผล-บานสระแกว อ.หวยแถลง จ.

นม.

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตติญชัย(2004) 494,000 หจก.ตติญชัย(2004) 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      287/63      

ลว.  29  พค.63

43

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.16005 บาน

หนองจิก-บานปรางค อ.หวยแถลง จ.นม.

489,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตติญชัย(2004) 485,000 หจก.ตติญชัย(2004) 485,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      288/63      

ลว.  29  พค.63

44

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม. 17301 บาน

เหลาจั่น-บานหนองมวง อ.ชุมพวง จ.นม.

493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตติญชัย(2004) 490,000 หจก.ตติญชัย(2004) 490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      289/63      

ลว.  29  พค.63

45

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท        ติ

กคอนกรีต อบจ.นม. 17304 บานประ

สุข-บานหนองจิก อ.ชุมพวง จ.นม.

493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตติญชัย(2004) 490,000 หจก.ตติญชัย(2004) 490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      290/63      

ลว.  29  พค.63



หนา้ท ี15

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

46

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท        ติ

กคอนกรีต อบจ.นม. 20302 บานสีคิ้ว-

บานหนองไมตาย อ.สีคิ้ว จ.นม.

498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 493,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      307/63      

ลว.  29  พค.63

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

47

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม. 20305 บานสี

คิ้วย-บานหัน อ.สีคิ้ว จ.นม.

498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงชัยเสิงสาง 493,000 หจก.แสงชัยเสิงสาง 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      295/63      

ลว.  29  พค.63

48

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม. 24301 บาน

สําโรงเหนือ-บานสําพะเนียง อ.โนนแดง

 จ.นม.

497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 494,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      308/63      

ลว.  29  พค.63

49

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท          

  ติกคอนกรีต อบจ.นม. 27201 บาน

โนนละกอ-บานปลักแรต อ.เมืองยาง จ.

นม.

497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตติญชัย(2004) 494,000 หจก.ตติญชัย(2004) 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      291/63      

ลว.  29  พค.63



หนา้ท ี16

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

50

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม. 27302 

บานเมืองยาง-บานกระเบี้องนอก อ.

เมืองยาง จ.นม.

497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงชัยเสิงสาง 494,000 หจก.แสงชัยเสิงสาง 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      296/63      

ลว.  29  พค.63

51

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท         

 ติกคอนกรีต อบจ.นม. 27303 บาน

หนองสะแก-บานเมืองยาง อ.เมืองยาง 

จ.นม.

469,000 469,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงชัยเสิงสาง 466,000 หจก.แสงชัยเสิงสาง 466,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      297/63      

ลว.  29  พค.63

หจก.ตติญชัย(2004) 1,180,000 หจก.ตติญชัย(2004) 1,180,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      323/63        

ลว.  8 มิย.63

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,185,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,886,0002,000,000

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท          

  ติกคอนกรีต อบจ.นม. 14203 บาน

โคกศิลา-บานหัน อ.ปกธงชัย จ.นม.

52



หนา้ท ี17

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน พฤษภาคม 2563

บ.มวลทิตรคอนสตรัคช่ัน จํากัด 1,130,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 876,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 876,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.เจตนะธรรมคาไม 980,000
ประกวดราคา

กอสางถนนคสล.สายทางเชื่อมระหวาง

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,040,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,080,000

บ.เกรทครีเอช่ัน จํากัด 1,154,000

หจก.ประชาชัย 894,888

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,240,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,380,0001,500,000

กอสางถนนคสล.สายทางเชื่อมระหวาง

บานหนองร ีม.3 (ซ.ฟารมไก) ต.สีคิ้ว 

เชื่อมบานกุดเตางับ ม.3 อ.สีคิ้ว จ.นม.
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(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


