
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

1

ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ไดแกเครื่องวัดความเขมแสง เครื่องวัด

ระดับเสียง เครื่องปรับเทียบความถูกตอง

ของเสียง จํานวน 3 รายการ

214,920 197,950 เฉพะเจาะจง บ.จิรนที แอสโซซเิอสจํากัด 192,040 บ.จิรนที แอสโซซเิอสจํากัด 192,040
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    37/63     ลว.

 16ม.ีค. 63

2

กอสรางถนนลาดยางจากสามแยก อบต.ลุง

เขวา ต.ลุงเขวา-แยกปากทางหนองตะไก 500,000 500,000 เฉพะเจาะจง หจก.เจตนะธรรมคาไม 495,000 หจก.เจตนะธรรม คาไม 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  155/63      

ลว. 4 มี.ค. 63

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

2 เขวา ต.ลุงเขวา-แยกปากทางหนองตะไก 

ต.หนองตะไก อ.หนองบุญมาก จ.นม.

500,000 500,000 เฉพะเจาะจง หจก.เจตนะธรรมคาไม 495,000 หจก.เจตนะธรรม คาไม 495,000
เสนอราคาต่ําสุด ลว. 4 มี.ค. 63

3

กอสรางถนนลาดยางสายบานทุงหัวขวาน 

ม.5 ต.สารภี เช่ือม ต.บานใหม อ.หนองบุญ

มาก จ.นม.

500,000 500,000 เฉพะเจาะจง หจก.เจตนะธรรมคาไม 493,000 หจก.เจตนะธรรมคาไม 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

156/63       ลว.

 4 มี.ค. 63

หจก.ตติญชัย  (2005) 2,200,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,110,000

หจก.ประภารุงเรืองกอสราง 1,885,500

บ.เอ็น บี เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด 2,180,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,736,999 หจก.โคราชพัฒนะ 1,736,999
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 1,880,000

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,997,000

หจก.ธนพลอีควิปเมน
เอกสารไม

ถูกตอง

หจก.มะคาพัฒนาการ
เอกสารไม

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,515,466.012,938,000

กอสรางถนนคสล. บานหนองจาน ม.4 

ต.หนองหวา-เขตบานฝาผนัง ม.1 ต.

เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นม.
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หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,790,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,740,000

หจก.ประภารุงเรืองกอสราง 1,575,000

บ.เอ็น บี เอส คอนสตรัคชั่น จํากัด 1,860,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,502,599 หจก.โคราชพัฒนะ 1,502,599
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 213/63   ลว. 

16เมย. 63

ประกวด

ราคา5

กอสรางถนนคสล.จากบานสําโรง ม.4(ทาง

หลวงแยกถนนสายบานหนองสะแก-บาน

ทองหลางใหญ ม.2ถึงบานดอนมวง ม.1 ต. 2,497,000 2,127,014.69 หจก.โคราชพัฒนะ 1,502,599 หจก.โคราชพัฒนะ 1,502,599
เสนอราคาต่ําสุด 16เมย. 63

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,677,000

หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 1,880,000

หจก.อังครงครักษ 1,526,500

หจก.ธนพลอีควิปเมน เอกสารไมถูกตอง

หจก.มะคาพัฒนาการ เอกสารไมถูกตอง

หจก.เจตนะธรรมคาไม 1,125,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,400,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,009,900

หจก.สยาม เค กรุป 974,250 หจก.สยาม เค กรุป 974,250
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      185/63   

ลว. 1เมย. 63

หจก.ประชาชัย 1,021,021

หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น 1,242,000

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 1,399,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,467,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,242,999

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,184,000

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

5 ทองหลางใหญ ม.2ถึงบานดอนมวง ม.1 ต.

โนนประดู อ.สีดา) เชื่อมต.ดอนตะหนิน อ.

บัวใหญ จ.นม.

2,497,000 2,127,014.69

ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

1,571,0001,690,000

กอสรางถนนคสล.บานวังโรงนอย ม.4 

ต.กฤษณา เชื่อมบานหนองโบสถ ต.วัง

โรงใหญ อ.สีคิ้ว จ.นม.
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หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

หจก.มะคาพัฒนาการ 3,389,182

หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 3,946,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 3,640,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 2,999,000 หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 2,999,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

198/63      ลว.

10 เมย. 63

หจก.ตติญชัย  (2004) 3,080,000
ประกวดราคา

7

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท     ติ

กคอนกรีต อบจ.นม.15103 สายเมนที1่ 5,000,000 4,385,577.20 หจก.ตติญชัย  (2004) 3,080,000

บ.ชางอวนคอนสตรัคชั่น จํากัด 3,050,000.87

บ.ช.มิตรยนต 1993 จํากัด 3,259,000

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 3,970,000

หจก.กฤตมิา กอสราง 3,750,000

หจก.นครวิศวกรรม 4,750,000

หจก.อังครงครกัษพาณิชย 2,639,000 หจก.อังครงครักษพาณิชย 2,639,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

220/63      ลว.

22 เมย. 63

หจก.โคราชพัฒนะ 2,811,999

หจก.มะคาพัฒนาการ 2,696,126

หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 3,250,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 3,180,000

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 2,693,000

3,693,324.904,288,000

กอสรางถนนคสล.จากถนนคสล.บาน

กระเบื้อง ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ ไป

บานดอนมวง ม.1 ถึงบานทองหลางใหญ

 ม.2 ต.โนนประดู อ.สีดา จ.นม.

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
7 กคอนกรีต อบจ.นม.15103 สายเมนที1่

 อ.พิมาน จ.นม.

5,000,000 4,385,577.20

8
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

หจก.เขตรุงเรือง เค อาร 3,000,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 2,803,323

หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,320,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,320,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     173/63   

ลว20 มีค. 63

หจก.เอส.พ.ีอินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,687,500

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 2,480,0003,861,890.40
ประกวดราคา

3,594,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ

นกรีต(อบจ.นม.12204)หนองหญา9 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 2,480,000

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 2,950,000

หจก.กฤติมา กอสราง 2,800,000

หจก.ฉัตรเพชร แลนด แอนด เฮาส 3,200,000

บ. ทาพระแทรคเตอรและกอสรางจํากัด 3,180,600

บ.ชินาภัค คอนกรีต จํากัด 3,800,000

10

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัดตนไม ขาง

ทาง ถนนทางหลวงทองถิ่น สาย อบจ.น

ม.09304 บานมะคา-บานโตนด อ.โนน

ไทย จ.นม.

160,400 160,400 เฉพะเจาะจง นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 157,275 นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 157,275
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    166/63    

ลว.17 มีค. 63

3,861,890.40
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
3,594,000นกรีต(อบจ.นม.12204)หนองหญา

ปลอง-บานดานชาง อ.บัวใหญ จ.นม
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หนา้ท ี5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

บ.ราชสีมายงกิตต จํากัด 1,560,000

หจก.ณภัทร ธิดา คอนสตรัคชั่น 1,379,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,226,925 หจก.มะคาพัฒนาการ 1,226,925
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 200/63     ลว.

13 เมย. 63

หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,293,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,560,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,000,0002,000,000

กอสรางถนน คสล.จากบานเกรา ม.11 

ต.ใหม เชื่อมบานโนนมะกอก ต.ดอน

หวาย อ.โนนสูง จ.นม.

11
หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,560,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,496,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,480,000

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,280,000

12

กอสรางถนนคสล.บานงิ้วพัฒนา ม.10 

ต.ทาหลวง เชื่อมบานพุทรา ต.รังกาใหญ

 อ.พิมาย จ.นม.

500,000 500,000 เฉพะเจาะจง บ.ราชสีมายงกิตต จํากัด 495,000 บ.ราชสีมายงกิตต จํากัด 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     169/63   

ลว.18 ม.ีค. 63

หจก.ป.เพ่ิมทรัพย 748,000

บ.เกรทครีเอชั่น จํากัด 858,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 764,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 680,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 553,800 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 553,800
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      193/63   ลว.

 8  เมย. 63

หจก.ประชาชัย 567,888

หจก.มะคาพัฒนาการ 760,800

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 780,000

อิเล็กทรอนิกส

หวาย อ.โนนสูง จ.นม.

13

กอสรางถนนคสล. บานบอทอง ม.14 

ต.กุดนอย อ.สีคิ้ว เชื่อมบานแกนทาว ม.

2 ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นม.

970,000 920,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี6

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 1,790,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,540,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,600,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,637,649

บ.ทาพระแทรคเตอรและกอสราง 2,047,000

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 1,680,000

ซอมสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทติ

กคอนกรีต บานหนองพลวง ม.10 ต.

โพนทอง เชื่อมเขต ต.โนนประดู อ.สีดา 
2,419,00014 2,339,499.92

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.สวรรคประทานพรขนสง 1,680,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,490,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      215/63   ลว.

 17  เมย. 63

หจก.ฉัตรเพชรแลนดแอนดเฮาส 1,980,000

15 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 123,800 123,800 เฉพะเจาะจง บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 116,600 บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 116,600
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 39/63        

ลว.18มี.ค. 63

16

กอสรางถนนคสล.บานตําแย ม.3 ต.กระ

เบี้องใหญ เชื่อมบานสัมฤทธิ์ ม.1 ต.

สัมฤทธ์ิ อ.พิมาย จ.นม.

500,000 494,000 เฉพะเจาะจง บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 495,000 บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

175/63      ลว.

20 ม.ีค63

17

กอสรางถนนคสล.สายบานโนนโชงโลง 

ม.2 ต.ดงใหญ เชื่อมบานไทรโยง ม.14 

ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นม.

499,000 499,000 เฉพะเจาะจง บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 494,700 บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 494,700
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  168/63      

ลว.18 มีค.63

18
ซื้อวัสดุกอสรางวัสดบุํารุงทางประเภทยาง

แอสฟลทติกชนิดตางๆ จํานวน3 รายการ
497,000 497,000 เฉพะเจาะจง หจก. บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 489,500 หจก. บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 489,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    41/63      

ลว. 18มีค. 63

โพนทอง เชื่อมเขต ต.โนนประดู อ.สีดา 

จ.นม.

2,419,00014 2,339,499.92
อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี7

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

19
ซื้อวัสดุกอสรางวัสดุบํารุงทางประเภท

หินตางๆ จํานวน 2 รายการ
161,000 161,000 เฉพะเจาะจง หจก. บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 155,500 หจก. บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 155,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    40/63       

ลว. 18มีค.63

หจก.เจตนะธรรมคาไม 1,300,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป(2000) 1,700,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,080,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,080,000
สมบัติครบถวน

ยังไมทําสัญญาหจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,080,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,080,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก. บี วัสดุกอสราง 1,290,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,240,000

หจก.ประชาชัย 1,220,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,370,000

หจก.ภักดพีรรณ คอนสตรัคชั่น 1,699,860.50

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,143,000

บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 2,314,000

หจก.ณภัทรธิดาคอนสตรัคชั่น 1,890,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,705,250 หจก.มะคาพัฒนาการ 1,705,250
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

232/63      ลว.

28 เมย.63
หจก.ธนากรเจริญทรัพย 1,844,000

หจก.ประภารุงเรอืงกอสราง 1,940,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,180,000

หจก.โคราชพัฒนะ 2,137,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 2,220,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป(2000) 2,345,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
21

กอสรางถนนคสล.สายบานจันอัด ม.2 

ต.จันอัด เชื่อมบานโนนตากลาง ม.8  ต.

เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นม.

2,860,000 2589790.67

20

กอสรางถนนคสล.บานจั่นสันติสุข ม.16

 ต.ดานขุนทด เชื่อม บานหลุง ม.1 ต.

สระจรเข อ.ดานขุนทด จ.นม.

1,905,000 1,792,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี8

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

22

กอสรางถนนคสล.สายบานตาล ม.9 ต.

สัมฤทธิ์ เช่ือมบานดอนแชะ ม.9 ต.ในเมือง

 อ.พิมาย จ.นม.

500,000 500,000.00 เฉพะเจาะจง บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 495,000 บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 170/63       

ลว. 18มีค. 63

23
ซื้อครุภัณฑประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

จํานวน 3 รายการ
105,500 105,500 เฉพะเจาะจง หจก.วัชรพงษพานิช 105,500 หจก.วัชรพงษพานิช 105,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   42/63       

ลว. 24มีค. 63

24
ปรับปรุงบานพักศูนยประสานงานอบจ. อ.

500,000 500,000 เฉพะเจาะจง หจก.อินทรืย  ประทาย 489,000 หจก.อินทรืย  ประทาย 489,000
สมบัติครบถวน   165/63    ลว.

24
ปรับปรุงบานพักศูนยประสานงานอบจ. อ.

ขามสะแกแสง จ.นม.
500,000 500,000 เฉพะเจาะจง หจก.อินทรืย  ประทาย 489,000 หจก.อินทรืย  ประทาย 489,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  165/63    ลว.

17 มีค. 63

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,660,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป 1,670,000

หจก.กระทิงทอง กรุป 1,498,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,490,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,238,400 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,238,400
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

บ. ทีดับบลิว คอนกรีต จํากัด 1,455,440

หจก.โคราชพัฒนะ 1,486,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,360,380

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,480,000

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,584,000

25

กอสรางถนนคสล.สายโคกกรวด บานเข

วา ม.11 ต.พุดซา อ.เมือง เชื่อม ต.กําปง

 อ.โนนไทย จ.นม.

1,990,000 1,902,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี9

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

หจก.กระทิงทอง กรุป 740,000

ขบ.เกรทครีเอชั่น จํากัด 950,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 864,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป(200) 900,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 642,400 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 642,400
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทําสัญญา

หจก.ตติญชัย  (2004) 770,00026

กอสรางถนนคสล.สายทักษิณ2 บานบุ

กระถิน ม.5 ต.พุดซา เชื่อม ต.พลกรัง อ.
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,000,000 951,000 หจก.ตติญชัย  (2004) 770,000

บ. ทีดับบลิว คอนกรีต จํากัด 686,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 756,800

หจก.โคราชพัฒนะ 753,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 720,000

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 783,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 578,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 600,000

หจก.โคราชพัฒนะ 488,880 หจก.โคราชพัฒนะ 488,880
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก. ศิริสํกดิ์การโยธา 630,000

28

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก จากบาน

เสากี่ ม.5 ต.เมืองคง เชื่อมตอ บานหมัน

 ม.1 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นม.

300,000 321,000 เฉพะเจาะจง หจก.ราชสีมาจิตเจริญ 299,000 หจก.ราชสีมาจิดเจริญ 299,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 176/63         

ลว.24 มีค63

26 กระถิน ม.5 ต.พุดซา เชื่อม ต.พลกรัง อ.

เมือง จ.นม.
อิเล็กทรอนิกส

1,000,000 951,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
756,000812,500

กอสรางถนนคสล.บานดอนหัน ม.8 ต.

บัวลาย อ.บัวลาย-บานสามเมือง ม.1 ต.

สามเมือง อ.สีดา จ.นม.

27



หนา้ท ี10

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

หจก.ณรงคชางยนต 2,380,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,908,184

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 2,200,000

บ.ชินาภัค คอนกรีต จํากัด 2,900,000

หจก.โชคชัยการโยธา 2,300,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,900,000
29

กอสรางถนนลาดยางผิวทางแอสฟลทติ

กคอนกรีต บานหนองตะไก ต.บัวใหญ 2,700,000 2,935,669.03
ประกวดราคา

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,900,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,732,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,732,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   195/63       

ลว. 9  เมย. 63

บ.ทาพระแทรคเตอรและกอสราง 2,389,500

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 2,340,000

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 1,770,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,830,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,272,100 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,272,100
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  199/63       ลว.

 10  เมย. 63

บ.เอ็น.บี.เอส คอนสตรัคชั่น จํากัด 1,690,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,520,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,380,000

บ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน จํากัด 1,590,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,360,000

หจก.อรุณกลการการจัตุรัส 1,595,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,360,000

29 กคอนกรีต บานหนองตะไก ต.บัวใหญ 

เชื่อมบานออยชาง ต.กุดจอก จ.นม.

2,700,000 2,935,669.03
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
30

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนก

รีตบานหนองไมตาย ม.9-บานตะกั่วเกา

 ต.หนองบัวนอย อ.สีคิ้ว เชื่อม บาน

หนองชิงโค ม.11 ต.ตะเคียน อ.ดานขุน

ทด จ.นม.

1,990,000 1,990,000



หนา้ท ี11

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

หจก.เจตนะธรรมคาไม 1,790,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,593,930

หจก.มวลมิตรคอนสตรั่นชั่น 1,900,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,500,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,580,000กอสรางถนนคสลงบานบุขี้ตุน ม.5 ต. หจก.ตติญชัย  (2004) 1,580,000

บ. ทีดับบลิว คอนกรีต จํากัด 1,440,000 บ. ทีดับบลิว คอนกรีตจํากัด 1,440,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,880,000

หจก.ประกอบชัย 1,860,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,760,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,620,000

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,580,000

32
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน5 

รายการ
310,000 310,000 เฉพะเจาะจง หจก.โคราชคมิพิวเตอร 308,450 หจก.โคราชคมิพิวเตอร 308,450

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทดํา

สัญญา

33

บูรณะงานทางผวิจราจรหินคลุกใหเปนผิว

จราจรคสล. ถนนเทศบาล 17 (เชื่อมเขต 

อบต.ตาจั่น อ.คง) ม.10 ต.เทพาลัย อ.คง 

จ.นม.

500,000 452,000 เฉพะเจาะจง หจก.ราชสีมาจิตเจริญ 445,000 หจก.ราชสีมาจิตเจริญ 445,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  184/63     ลว.

 25 มีค.63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
31

กอสรางถนนคสลงบานบุขี้ตุน ม.5 ต.

พลกรัง เชื่อม บานสีสุม ม.3 ต.สีมุม อ.

เมือง จ.นม.

2,407,000 2,183,466.67



หนา้ท ี12

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 1,500,000

หจก.มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น 1,900,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,269,360 หจก.มะคาพัฒนาการ 1,269,360
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      206/63   ลว.

 14  เมย. 63

หจก.ธนากรเจริญทรัพย 1,337,000

หจก.ประภารุงเรอืงกอสราง 1,400,0002,000,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
34

กอสรางถนนคสล.สายบานหญาคาใต 

ม.6 ต.ธารปราสาท เชื่อมบานสระจันทร 2,000,000 หจก.ประภารุงเรอืงกอสราง 1,400,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,600,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,513,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,490,000

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,350,000

หจก.อังครงครกัษพาณิชย 1,396,640

หจก.มะคาพัฒนาการ 702,000

หจก.ณภัทรธิดา คอนสตรัคชั่น 765,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป(2000) 950,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 770,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 684,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 684,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      194/63   ลว.

 9  เมย. 63

หจก.เค.ซ.ีนอรทอีส 702,000

36
ปรับปรุงบานพักศูนยประสานงาน

อบจ.อ.บานเหลื่อม จ.นม.
500,000 499,000 เฉพะเจาะจง หจก.อินทรย ประทาย 495,000 หจก.อินทรย ประทาย 495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     179/63   

ลว.25 มีค. 63

35

ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจรค

สล.บานโนนตําหนัก ม.4 ต.เมืองเกษตร

 ถึงบานเมืองชัย ต.โนนเมือง อ.ขาม

สะแกแสง จ.นม.

999,000 999,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

2,000,000
อิเล็กทรอนิกส

34 ม.6 ต.ธารปราสาท เชื่อมบานสระจันทร

 ต.หลุมขาว อ.โนนสูง    จ.นม.

2,000,000



หนา้ท ี13

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

บ.ซีวิลเวิรค เทคโนโลย่ี จํากัด 1,515,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,382,400

หจก.พ.สิรภพ 1,350,000

หจก.ประภารุงเรืองกอสราง 1,400,000

หจก.ทวมอินเตอร 1,480,000กอสรางถนนคสล.จากบานออ ม.13 ต. หจก.ทวมอินเตอร 1,480,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,640,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,680,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป(2000) 1,900,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,314,000

หจก.อังครงครกัษพาณิชย 1,309,500 หจก.อังครงครกัษพาณิชย 1,309,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,485,000

หจก.ภักดีพรรณ คอนสตรัคชั่น 1,833,175

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,860,000

หจก.9 อินทรียกอสราง 1,650,000

หจก.ทองใบ การโยธา 1,835,200

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

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

บ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน จํากัด 1,808,000

หจก.นําโชคสุมิตตา 1,510,000

38

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ

นกรีต อบจ.นม.21103 เขาจันทรหอม-

บุงเตย อ.ปากชอง จ.นม.

2,000,000 2,294,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

37

กอสรางถนนคสล.จากบานออ ม.13 ต.

บานยาง เชื่อม ต.ชองแมว อ.ลําทะเมน

ชัย จ.นม.

1,920,000 1,920,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี14

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 635,000

บ.เกรทครีเอชั่น จํากัด 924,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 760,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 740,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป(2000) 900,00039

กอสรางคสล.เทศบาลเมืองสีคิ้ว(กอง

ขยะ)บานหวยหัน ต.สีคิ้ว เชื่อมบานบุง 980,000 996,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.ประชาชัย 592,468 หจก.ประชาชัย 592,468
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 694,000

หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น 717,600

หจก.วาสนาดีการโยธา168 เอกสารไมถูกตอง

40
ซื้อวัสดุประเภทรายจายครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร จํานวน 5 รายการ
459,000 459,000 เฉพะเจาะจง บ.ใตฟามอเตอรคอมพิวเตอร จํากัด 459,000 บ.ใตฟามอเตอรคอมพิวเตอร จํากัด 459,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    44/63    ลว. 1

  เมย. 63

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,634,656

หจก.เขตรุงเรือง เค อาร 1,750,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,587,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,440,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,430,000 หจก.ตติญชัย  (2004) 1,430,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      233/63   ลว.

 28  เมย. 63

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 1,700,000

บ. ทาพระแทรคเตอรและกอสรางจํากัด 1,911,600

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,440,000

39 ขยะ)บานหวยหัน ต.สีคิ้ว เชื่อมบานบุง

พัฒนา ม.18 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นม.

980,000 996,000
อิเล็กทรอนิกส

41

ซอมสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทติ

กคอนกรีต บานหนองสะแก ม.5-บาน

ทองหลางใหญ ม.2 ต.โนนประดู เชื่อม

ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ จ.นม.

2,160,000 2,335,224.02
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี15

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

หจก.ณภัทร ธิดา คอนสตรัคชั่น 680,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 649,600 หจก.มะคาพัฒนาการ 649,600
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.ตติญชัย  (2004) 800,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 740,000

บ.เทิดจิตเมืองคงกอสราง 710,80042

กอสรางคสล.อบจ.นม.11201 

สุขาภิบาลขามสะแกแสง-บานหวย ม.5 1,100,000 1,015,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
บ.เทิดจิตเมืองคงกอสราง 710,800

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป(2000) 999,000

หจก.เค.ซ.ีนอรทอีส 711,000

บ.บุญเจือ จํากัด 924,000

หจก.สาสนาดีการโยธา 
สมบัติไม

ถูกตอง

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,349,600

หจก.ทวมอินเตอร 1,380,000

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 1,690,000

หจก.พ.สิรภพ 1,212,000

บ.ชินาภัค คอนกรีต 1,888,888.88

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,680,000

หจก.ประภารุงเรืองกอสราง 1,269,000

หจก.อังครงครักษพาณิชญ 1,439,250

บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 1,450,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,270,000

หจก.ภักดีพรรณ คอนสตรัคช่ัน 1,849,538.50

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

42 สุขาภิบาลขามสะแกแสง-บานหวย ม.5 

ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

1,100,000 1,015,000
อิเล็กทรอนิกส

43

กอสรางถนนคสล.จากบานหนองไผ ม.7

 ต.ขุย เชื่อมโรงพยาบาลลําทะเมนชัย 

บานหนองบัววง ม.1 ต.ขุย อ.ลําทะเมน

ชัย จ.นม.

2,000,000 2,000,000



หนา้ท ี16

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

หจก.เขตรุงเรือง เค อาร 1,150,000

หจก.อรุณกลการการจัตุรัส 1,167,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 960,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 960,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      196/63   ลว.

 9 เมย. 63

หจก.ตติญชัย  (2004) 970,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 960,000
44

กอสรางถนนลาดยาง บานเมืองชัย

พัฒนา ม.9 ต.โนนเมือง เชื่อม บานโนน

ตําหนัก ม.4 ต.เมืองเกษตร อ.ขาม
1,500,000 1,425,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 960,000

หจก.มะคาพัฒนาการ
เอกสารไม

ถูกตอง

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป(2000)
เอกสารไม

ถูกตอง

หจก.มะคาพัฒนาการ 789,600

หจก.ประภารุงเรอืงกอสราง 790,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 844,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 980,000

หจก.อังครงครักษ 823,680

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 725,000 หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 725,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

ตําหนัก ม.4 ต.เมืองเกษตร อ.ขาม

สะแกแสง จ.นม.

อิเล็กทรอนิกส

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
45

กอสรางถนนคสล.สายหนองแสง ม.5 

ต.บัวลาย อ.บัวลาย-บานออยชาง ม.7 

ต.กุดจอกอ.บัวใหญ จ.นม.

1,250,000 1,128,000



หนา้ท ี17

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

หจก.ที วี พี การโยธา 3,000,000

บ. ทาพระแทรคเตอรและกอสรางจํากัด 2,520,000

หจก.เขตรุงเรือง เค อาร 2,590,000

หจก.ฉัตรเพชรแลนแอนดเฮาส 2,350,000

หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 2,500,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,967,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,967,000
สมบัติครบถวน

ยังไมทําสัญญา

46

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท    ติ

กคอนกรีตสายสระครก-หญาคา ต.

หนองแจงใหญ อ.บัวใหญ เชื่อมตอต.

หนองบัวสะอาด อ.บัวสะอาด จ.นม.

3,000,000 3,082,439.28
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,967,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,967,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 2,370,000

หจก.เตียเหลี่ยงกี่ 2,520,000

บ.เทิดจิตเมืองคงกอสรางจํากัด 588,000 บ.เทิดจิตเมืองคงกอสรางจํากัด 588,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.มะคาพัฒนาการ 627,900

หจก.ณภัทรธิดา คอนสตรัคชั่น 660,000

หจก.เค.ซ.ีนอรทอิส 666,000

บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 749,999

หจก.ชัยนาทเวิลดกรุป 780,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 780,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 790,000

หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 805,000

47

กอสรางถนนคสล.บานคู ม.9 ต.ขาม

สะแกแสง เชื่อมกับบานบุละกอ ม.10 

เทศบาล ต.ขามสะแกแสง อ.ขาม

สะแกแสง จ.นม.

1,000,000 917,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หนองบัวสะอาด อ.บัวสะอาด จ.นม.



หนา้ท ี18

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

หจก.ณภัทร ธิดา คอนสตรัคชั่น 1,090,000 หจก.ณภัทร ธิดา คอนสตรัคชั่น 1,090,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      219/63   ลว.

 22  เมย. 63

หจก.ชูชัยพรเทพกอสราง 1,120,000

หจก.อังครงครกัษพาณิชย 1,121,800

หจก.โคราชพัฒนะ 1,136,000หจก.โคราชพัฒนะ 1,136,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,164,400

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,192,000

บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 1,250,000

หจก.พัฒนาจักราชราชสีมากอสราง 1,260,000

บ.มวลมิตรคอนสตรัคชั่น จํากัด 1,270,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,377,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,380,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป(2000) 1,500,000

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 1,564,000

48

กอสรางคสล.บานโนนตูม ต.ธารละ

หลอดเช่ือมเขตบานหนองโสน ม.11 ต.

หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นม

1,625,000 1,569,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี19

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 3,090,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 3,090,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.ตติญชัย  (2004) 3,400,000

หจก.โชคชัยการโยธา 3,500,000

หจก.รัตนชาติกอสราง 3,567,890ประกวดราคา
49

ซอมทางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ

นกรีต โดยวิธี Pavement in-place 
44,990,000 4,817,104.14

หจก.รัตนชาติกอสราง 3,567,890

หจก.สาธิตเรืองกิจ 3,740,000

3,850,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 3,853,000

หจก. ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 4,209,560

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง
ไมผานการ

ตรวจสอบ

หจก.ตติญชัย  (2004) 700,000

หจก.9 อินทรียกอสราง 650,000

หจก.นําโชคสุมิตตา 640,000 หจก.นําโชคสุมิตตา 640,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      219/63   ลว.

 22  เมย. 63

51

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบ

แขวน ขนาด24,000บีทียู เพื่อใชในสาํหนัก

งานกองสาธาณสุข

194,400 194,400 เฉพะเจาะจง บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 192,000 บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 192,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       45/63       

ลว. 3 เมย. 63

หจก.โคราชพัฒนะ 1,089,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 999,075

หจก.เค.ซ.ีนอรทอิส 987,000 หจก.เค.ซ.ีนอรทอิส 987,000
สมบัติครบถวน

ยังไมทําสัญญากอสรางคสล.บานโคกเสี่ยว ม.9 ต.คูขาด

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
50

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ

นกรีตอบจ.นม.21109 บานหนองไทร-

บานวังไทร อ.ปากชอง จ.นม.

890,000 969,000

อิเล็กทรอนิกส
49

Recycling (อบจ.      นม.07202 บาน

ดานเกวียน-บานกอก อ.โชคชัย จ.นม.

44,990,000 4,817,104.14



หนา้ท ี20

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,180,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,230,000

หจก.โชคอุดมกอสราง 1,167,000

บ.ฟาร ฟอรเวิรด จํากัด 9,776,000 บ.ฟาร ฟอรเวิรด จํากัด 9,776,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

บ.เนเจอรรัล โปรเทค จํากัด 9,971,000

เทพาลัย อ.คง จ.นม.

บ.เนเจอรรัล โปรเทค จํากัด 9,971,000

บ.นิวสมหานคร2017 จํากัด
ไมผานการ

ตรวจสอบ

บ.เวลดิ้ ครีเอชั่น จํากัด
ไมผานการ

ตรวจสอบ

บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด
ไมผานการ

ตรวจสอบ

หจก.รัตนโกสุมภ
ไมผานการ

ตรวจสอบ

54

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัดตนไมขาง

ทาง ถนนทางหลวงทองถิ่น สาย อบจ.น

ม.08306 บานตะเคียนใหญ-บาน

ปราสาท อ.ดานขุนทด จ.นม.

238,600 238,600 เฉพะเจาะจง นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 234,000 นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 234,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   182/63     

ลว30 ม.ีค. 63

55

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัดตนไมขาง

ทาง ถนนทางหลวงทองถิ่น สาย อบจ.น

ม.09301  บานหนองกระสังข-บานโนน

ตากลาง อ.โนนไทย จ.นม.

153,000 153,000 เฉพะเจาะจง นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 150,000 นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 150,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  183/63    ลว.

30 ม.ีค. 63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
9,960,592.819,796,006

กอสรางซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

พระบรมราชาภิเภษ ประจําภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ แบบที2่ จํานวน 2

 แหง

53



หนา้ท ี21

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

หจก.มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น 1,720,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,503,000

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 1,700,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,540,000

บ.ชินาภัคคอนกรีต 1,950,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,540,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
56

กอสรางถนนคสล.ม.10 บานปอแดง ต.

ชอมแมว เชื่อมบานหัวขัว ม.2 ต.บาน

ยาง อ.ลําทะเมนชัย จ.นม.

1,992,000 2,004,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,540,000

หจก.อังครงครักษพาณิชย 1,463,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,311,500 หจก.โคราชพัฒนะ 1,311,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,772,500

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,620,000

หจก.เขตรุงเรือง เค อาร 1,660,000

บ.ชินาภัคคอนกรีต 2,200,000

หจก.ตติญชัย  (2004) 1,300,000

หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 2,140,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,286,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,286,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,370,000

หจก.กฤตมิากอสราง 1,430,000

58

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัดตนไมขางทาง

 ถนนทางหลวงทองถิ่น สาย อบจ.นม.

08303 บานละเลิงพิมาน-บานกุดมวง อ.
160,400 160,400 เฉพะเจาะจง นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 255,000 นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 255,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  166/63    ลว.

17 มี.ค. 63

ยาง อ.ลําทะเมนชัย จ.นม.

57

ซอมสรางถนนผิวจราจร Asphaltic 

Concrete โดยวิธี Pavement 

in-Place Recyclingสาย อบจ.นม.

11202 ขามสะแกแสง-บานโนนผักชี อ.

ขามสะแกแสง จ.นม.

2,100,000 2,215,625.12
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี22

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงนิ

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31   เดือน มีนาคม 2563

59

จางซอมรถขุดเจาะบอบาดาล ยี่หอ อีซูซุ

 หมายเลขทะเบียน88-6761 

นครราชสีมา รหัสพัสดุ 035-59-0002

179,200 179,200 เฉพะเจาะจง บ. กี่พัฒนายนต จํากัด 178,000 บ. กี่พัฒนายนต จํากัด 178,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  166/63    ลว.

17 ม.ีค. 63

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


