
หนา้ท ี1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1

ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสํานักงานศูนย

ประสานงานอบจ.นม.ประจํา                   

 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นม.

500,000 412,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 410,000 หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 410,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    186/63       

 ลว.2 เมย. 63

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 1,680,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,482,436

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,482,436

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,299,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,580,000

หจก.ประภารุงเรืองกอสราง 1,400,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,280,000 หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,280,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      218/63      

  ลว. 21 เมย. 63

หจก.มะคาพัฒนาการ 699,000

หจก.แอล.เอส.เอชกรุป(2000) 750,000

หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 600,000

หจก.ตติญชัย(2004) 600,000

บจ.บานเหลื่อมกอสราง 595,000

หจก.เตียเหลี่ยงกี่ 630,000

สมบัติครบถวน       217/63      

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,976,0002,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

เสริมเหล็ก อบจ.นม.14305 บานลําซอ -     

  บานโคกสมอ อ.ปกธงชัย จ.นม.

2

3

กอสรางถนนคสล.สายบานหนองโจด -      

บานโนนตาลเสี้ยน คุมนอย บานหนองโจด 

ม.9ต.โคกกระเบี้อง เชื่อม ต.วังโพธิ์           

 อ.บานเหลื่อม จ.นม.

800,000 800,000



หนา้ท ี2

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 1,799,200

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,380,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,620,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,300,000 หจก.ตติญชัย(2004) 1,300,000
สมบัติครบถวน       237/63      

4

กอสรางถนนคสล.สายบานโนนเพชร ม.3    

 ต.ละหานปลาคาว-บานโนนละกอ ม.1       

  ต.กระเบี้องนอก อ.เมืองยาง จ.นม.

1,999,000 1,954,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.ตติญชัย(2004) 1,300,000 หจก.ตติญชัย(2004) 1,300,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      237/63      

  ลว. 29เมย. 63

หจก.อัครงครกัษพาณิชย 1,446,280

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,349,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,275,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,080,000 หจก.ตติญชัย(2004) 1,080,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      235/63      

  ลว.29 เมย. 63

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,284,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,240,000

หจก.สงรรคประทายพรขนสง 1,270,000

6

จางซอมรถเจาะบ้ําบาดาล ยี่หอ ฮีโน 

หมายเลขทะเบียน87-2166 นครราชสีมา 

รหัสพัสด0ุ35-55-0001

132,000 132,000 เฉพาะเจาะจง บจ.กี๋พัฒนายนต 131,600 บจ.กี๋พัฒนายนต 131,600
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

  ต.กระเบี้องนอก อ.เมืองยาง จ.นม.
อิเล็กทรอนิกส

5

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลท     

ติกคอนกรีต อบจ.นม.10305             

บานโคงกระพี้-บานคลา อ.โนนสูง จ.นม.

1,370,000 1,370,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี3

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

7

จางซอมรถบรรทุกน้ํา ยี่หอ มิตซูบิซิ 

หมายเลขทะเบียน85-9411 นครราชสีมา 

รหัสพัสดุ 006-51-0018

156,730 156,730 เฉพาะเจาะจง บจ.กี๋พัฒนายนต 156,000 บจ.กี๋พัฒนายนต 156,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

8

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

ถนนทางหลวงทองถิ่นสายอบจ.นม.03201

บานสระประทีป-บานหนองกก อ.เสิงสาง

จ.นม.

107,100 107,100 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต  ประทุมตรี 105,000 นายวรกานต  ประทุมตรี 105,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      212/63      

  ลว. 14เมย. 63

9

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

ถนนทางหลวงทองถิ่นสายอบจ.นม.07306 

แยกทางหลวง2017-บานหนองทองคํา       

อ.โชคชัย จ.นม.

110,160 110,160 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต  ประทุมตรี 108,000 นายวรกานต  ประทุมตรี 108,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      211/63      

  ลว. 14เมย. 63

10

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

ถนนทางหลวงทองถิ่นสายอบจ.นม.02204 

บานสระวานพระยา –บานหัวทํานบ อ.ครบุรี

  จ.นม.

110,160 110,160 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต  ประทุมตรี 108,000 นายวรกานต  ประทุมตรี 108,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      209/63      

  ลว. 14เมย. 63



หนา้ท ี4

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

11

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

ถนนทางหลวงทองถิ่นสายอบจ.นม.14201 

บานงิ้ว-บานหนองโดน อ.ปกธงชัย จ.นม.

175,950 175,950 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต  ประทุมตรี 172,500 นายวรกานต  ประทุมตรี 172,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      210/63      

  ลว. 14เมย. 63

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

12

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

ถนนทางหลวงทองถิ่นสายอบจ.นม.14009 

บานหนองปลอง-บานคลองก๋ี(รวม4ชวง)      

 อ.ปกธงชัย จ.นม.

175,950 175,950 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต  ประทุมตรี 172,500 นายวรกานต  ประทุมตรี 172,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      208/63      

  ลว. 14เมย. 63

13

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัดตนไมขางทาง 

ถนนทางหลวงทองถิ่น สาย อบจ.นม.02305

 บานหนองสะแก-บานหนองหินโคน อ.ครบุรี

 จ.นม.

122,400 122,400 เฉพาะเจาะจง นายเจษฏา  แทวกระโทก 120,000 นายเจษฏา  แทวกระโทก 120,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      202/63   

ลว. 13  เมย. 63



หนา้ท ี5

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

หจก. 9 อินทรกอสราง 1,250,000 หจก. 9 อินทรกอสราง 1,250,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    247/63       

 ลว. 5พค. 63

หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 1,495,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,300,000

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,303,203.72

14

กอสรางถนนลาดยางบานหนองมาก ม.2 ต.

คลองมวง เชื่อม บานโปงกระทิง ม.12        

 ต.วังกะทะ อ.ปากชอง จ.นม.

2,000,000 1,950,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,303,203.72

หจก.นําโชคสุมิตตา 1,310,000

บจ.มวลมิตรคอนสตรัคช่ัน 1,500,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 814,000

หจก.ทานางแนวการโยธา 690,000 หจก.ทานางแนวการโยธา 690,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    311/63       

ลว.  1 มิย.63

หจก.ธนพลอีควิปเมนท 1,000,000

หจก.เอส.ท.ีการชางชัยภูมิ 917,000

หจก. เค.ซ.ีนอรทอีส 714,000

หจก.ตติญชัย(2004) 800,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป 900,000

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 989,000

หจก.ท.ีวาย.เอฟ.เอ็นจีเนียริ่ง
ไมผานการ

พิจารณา

ไมผานการ

 ต.วังกะทะ อ.ปากชอง จ.นม.

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,200,0001,200,000

กอสรางถนนคสล.สายบานหนองใหญ ม.4 

ต.บานเหลื่อม ถึงบ.หนองกุงนอย             

ต.โคกกระเบื้อง อ.บานเหลื่อม จ.นม.

15



หนา้ท ี6

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

หจก.มะคาพัฒนาการ 808,995 หจก.มะคาพัฒนาการ 808,995
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    279/63       

 ลว. 25 พค. 63

หจก.กฤติมากอสราง 1,079,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 920,000

หจก.ตติญชัย(2004) 820,000ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หจก.ตติญชัย(2004) 820,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 960,000

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 879,800

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 876,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 840,000

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 1,080,000

หจก.ชูชัยพรเทพกอสราง 2,056,000

หจก.แสงเพชรกอสราง(2013) 1,965,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,484,000

หจก.ตติญชัย(2004) 2,200,000

หจก.อัครงครกัษพาณิชย 1,946,610

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,888,000 หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,888,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      320/63      

 ลว.  5 มิย.63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,300,0001,270,000

ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายบานมะคา ม.1 เทศบาล ต.มะคา-บาน

หวยใหญ ม.3 ต.มะคา อ.โนนสูง จ.นม.

16

17

กอสรางถนนคสล.บานโนนฤาษี ม.12         

  ต.เมืองพลับพลา เชื่อมตอทางหลวง นม.

3041 บานทับสวาย ม.1 ต.ทับสวาย          

 อ.หวยแถลง จ.นม.

3,000,000 3,294,895.03
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี7

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

หจก.มะคาพัฒนาการ 946,148

หจก.กฤติมากอสราง 985,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 944,000

หจก.ตติญชัย(2004) 900,000
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

ม.1 ต.หนองหัวฟาน เชื่อมบานหนองหัวฟาน ประกวดราคา
หจก.ตติญชัย(2004) 900,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป 1,230,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,010,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 860,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 860,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    263/63       

 ลว. 14พค. 63

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,050,000

หจก.เอส เอช คอนสตรัคช่ัน 1,600,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,207,000

หจก.กระทิงทองกรุป 1,340,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,300,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,130,000 หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,130,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    246/63       

 ลว.5พค. 63

18
ม.1 ต.หนองหัวฟาน เชื่อมบานหนองหัวฟาน

 เขตเทศบาล ต.หนองหัวฟาน                

อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

1,300,000 1,370,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,802,0001,999,000

กอสรางถนนคสล. บานสีมุม ม.7 ต.สีมุม     

 อ.เมือง เชื่อม สามแยกบานโนนตาล  -      

 บานบึงสมบูรณ ต.บึงออ อ.ขามทะเลสอ    

 จ.นม.

19



หนา้ท ี8

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

หจก.ตติญชัย(2004) 537,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 466,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 466,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    269/63       

 ลว. 18พค. 63

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 767,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
834,000800,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

อบจ.นม.04305 โครงการศกึษาทดลอง

แกปญหาดินเค็ม อ.คง จ.นม.

20

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

เสนอราคาต่ําสุด

      236/63      

  ลว. 29เมย. 63

หจก.อาทิตยฉาย คแนสตรั่คชั่น 784,000

หจก.อัครงครกัษพาณิชย 812,160

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 888,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 898,000

บจ.มวลมิตรคอนสตรัคช่ัน 967,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป 1,000,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,055,0001,360,000

กอสรางถนนคสล. บานหนองจาน ม.4       

ต.หนองหวา-เขตบานฝาผนัง ม.1 ต.เมือง

พะไล อ.บัวลาย จ.นม.

21



หนา้ท ี9

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

หจก.เจตนะธรรมคาไม 995,000 หจก.เจตนะธรรมคาไม 995,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    281/63       

 ลว.27พค. 63

หจก.สีคิ้วคอนสตรัคช่ัน 1,176,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,120,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,100,000
22

กอสรางถนนคสล.บานไทรงาม ม.2           

 ต.หนองน้ําใสเชื่อมบานหนองไผ ม.1         1,490,000 1,490,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.ตติญชัย(2004) 1,100,000

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,086,000

บจ.เอ็น บีเอส คอนสตรัคช่ัน 1,100,000

หจก.ณภัทรธิดา คอนสตรัคช่ัน 1,300,000 หจก.ณภัทรธิดา คอนสตรัคช่ัน 1,300,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    245/63       

 ลว.5พค. 63

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,330,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,999,000

หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,388,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,670,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,530,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,380,000

23

กอสรางถนนคสล.สายบานพลสงคราม ม.2-

บานเสลา ม.4 ต.พลสงคราม เชื่อม          

บานดอนมวง ต.มะคา อ.โนนสูง จ.นม.

2,000,000 2,000,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

22  ต.หนองน้ําใสเชื่อมบานหนองไผ ม.1         

 ต.หนองหญาขาว อ.สีคิ้ว จ.นม.

1,490,000 1,490,000
อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี10

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

24

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

ถนนทางหลวงทองถิ่นสายอบจ.นม.11202 

บานขามสะแกแสง-บานโนนผักชี              

 อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

123,930 123,930 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 121,500 นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 121,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      222/63      

  ลว. 22เมย. 63

25

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

ถนนทางหลวงทองถิ่นสายอบจ.นม.10305 

บานโคงกระพี-้บานคลา อ.โนนสูง จ.นม.

156,900 156,900 เฉพาะเจาะจง นายเจษฏา  แทวกระโทก 153,800 นายเจษฏา  แทวกระโทก 153,800
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      225/63      

  ลว. 22เมย. 63

26

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

ถนนทางหลวงทองถิ่นสายอบจ.นม.11201 

สุขาภิบาลขามสะแกแสง-บานหวย           

 อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

122,400 122,400 เฉพาะเจาะจง นายเจษฏา  แทวกระโทก 120,000 นายเจษฏา  แทวกระโทก 120,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      226/63      

  ลว. 22เมย. 63

27

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

ถนนทางหลวงทองถิ่นสายอบจ.นม.09305 

บานสําโรง -บานหนองแวง อ.โนนไทย จ.นม.

132,200 132,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 129,600 นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 129,600
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      223/63      

  ลว. 22เมย. 63



หนา้ท ี11

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

28

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

ถนนทางหลวงทองถิ่นสายอบจ.นม.20305 

บานสีคิ้ว-บานหัน อ.สีคิ้ว จ.นม.

155,700 155,700 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 152,700 นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 152,700
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      224/63      

  ลว. 22เมย. 63

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

29

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

ถนนทางหลวงทองถิ่นสายอบจ.นม.14308 

บานนกออก -บานหนองหญาปลอง           

 อ.ปกธงชัย จ.นม.

191,250 191,250 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต ประทุมตรี 187,500 นายวรกานต ประทุมตรี 187,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      251/63      

  ลว.  7 พค. 63

30

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

ถนนทางหลวงทองถิ่นสายอบจ.นม.25302 

บานบะใหญ-บานสะแกราช อ.วังน้ําเขียว    

  จ.นม.

168,300 168,300 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต ประทุมตรี 165,000 นายวรกานต ประทุมตรี 165,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      253/63      

  ลว.  7 พค. 63

31

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

ถนนทางหลวงทองถิ่นสายอบจ.นม.14305 

บานลําซอ-บานโคกสมอ อ.ปกธงชัย จ.นม.

114,750 114,750 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต ประทุมตรี 112,500 นายวรกานต ประทุมตรี 112,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      252/63      

  ลว.  7 พค. 63



หนา้ท ี12

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

32

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

ถนนทางหลวงทองถิ่นสายอบจ.นม.18009 

สายยุทธศาสตร บานกุดจิก-บานนากลาง    

  อ.สูงเนิน จ.นม.

143,820 143,820 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 141,000 นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 141,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      221/63      

  ลว. 22เมย. 63

33

จางเหมาตัดหญาถางปาตัดตนไมขางทาง

ถนนทางหลวงทองถิ่นสายอบจ.นม.01205 

บานหนองพลวงใหญ-บานหนองบัวศาลา     

  อ.เมือง จ.นม.

159,700 159,700 เฉพาะเจาะจง นายเจษฏา  แทวกระโทก 156,600 นายเจษฏา  แทวกระโทก 156,600
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      227/63      

  ลว. 22เมย. 63



หนา้ท ี13

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,945,293

หจก.กฤติมา กอสราง 2,200,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,940,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,920,000ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หจก.ตติญชัย(2004) 1,920,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,767,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,767,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    314/63       

 ลว.  4 มิย.61

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 2,590,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,888,000

หจก. ฉัตรเพชร แลนด แอนด 

เฮาล
2,200,000

34

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

(อบจ.นม.13306)บานกระทุมราย  -         

 บานโนนหญานาง อ.ประทาย นม.

2,590,000 2,947,415.87
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี14

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

บจ.ราชสีมายงกิตต 2,880,000

หจก.ชูชัยพรเทพกอสราง 3,080,000

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 3,762,000

หจก.ตติญชัย(2004) 2,980,000หจก.ตติญชัย(2004) 2,980,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 2,830,000

หจก.อัครงครกัษพาณิชย 2,798,880

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 2,568,000 หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 2,568,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      318/63      

 ลว.  5 มิย.63

หจก.สาธิตเรืองกิจ
เอกสารไม

ถูกตอง

หจก.มะคาพัฒนาการ
เอกสารไม

ถูกตอง

4,131,773.594,110,000

กอสรางถนนคสล.สายคลอง ซอย.2 ซายบาน

โนนมวง ต.ทาหลวง ถึงบานโนนตะโก      

ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นม.

35
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี15

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

หจก.มะคาพัฒนาการ 3,420,845

หจก.ตติญชัย(2004) 2,770,000 หจก.ตติญชัย(2004) 2,770,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    261/63       

 ลว. 14 พค. 63

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 3,118,600
ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต อบ

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 3,118,600

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 4,570,000

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 2,990,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 3,730,000

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 4,050,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 3,190,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
5,030,655.755,000,000

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต อบ

จ.นม. 19303 บานขามทะเลสอ-บานโนน 

อ.ขามทะเลสอ จ.นม.

36



หนา้ท ี16

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

หจก.มะคาพัฒนาการ 2,190,180

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 2,500,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,870,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,870,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    248/63       

 ลว.  5 พค. 63ประกวดราคา
3,128,829.523,000,000

ปรับปรุงถนนผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร

ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานคูเมือง 
37

เสนอราคาต่ําสุด  ลว.  5 พค. 63

หจก.ตติญชัย(2004) 2,100,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 2,470,000

หจก.กฤติมา กอสราง 2,010,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,930,000

38 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 81 รายการ 251,587 251,587 เฉพาะเจาะจง บจ.เดอะคอนเนคเซอรวิสเซส 250,000 บ.เดอะคอนเนคเซอรวิสเซส จํากัด 250,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      49/63       

 ลว. 27เมย. 63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
3,128,829.523,000,000

ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานคูเมือง 

ม.2 ต.เมืองเกษตร ถึงบานงิ้ว ต.โนนเมือง    

  อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

37



หนา้ท ี17

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

บจ.ช.มิตรยนต1993 7,599,000

หจก.โชคัยการโยธา 9,000,000

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 8,200,006.50

บจ.สุขุมการโยธา 8,670,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

โดยวิธี Pavement in-P;aace Recycting บจ.สุขุมการโยธา 8,670,000

หจก.ตติญชัย(2004) 5,800,000 หจก.ตติญชัย(2004) 5,800,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    262/63       

 ลว. 14พค. 63

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 7,130,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 6,190,000

บจ.สุรินทรเทพศิลา 8,973,590

บจ.ชินาภัค คอนกรีต 
ไมผานการ

ตรวจสอบ

40
กอสรางอาคารพยาบาล โรงเรยีนสะแกราช

ธวัชศึกษา อ.ปกธงชัย จ.นม.
497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชิษณุพงษ อินเตอรกรุป 495,000 หจก.ชิษณุพงษ อินเตอรกรุป 495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      231/63      

  ลว. 27 เมย. 63

41
กอสรางอาคารที่จอดรถ  โรงเรียนวังน้ํา

เขียวพิทยาคม อ.วังน้ําเขียว จ.นม.
428,000 428,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชิษณุพงษ อินเตอรกรุป 425,000 หจก.ชิษณุพงษ อินเตอรกรุป 425,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      230/63      

  ลว. 27เมย. 63

39

โดยวิธี Pavement in-P;aace Recycting 

รหัสทางหลวงทองถิ่น นม.ถ 126-02 สาย

บานโนนพฤกษ-บานหนองพฤกษ ต.จักราช-

บานโนนเสมา ต.หินโคน อ.จักราช จ.นม.

10,200,000 10,082,687.68
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี18

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 1,000,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 820,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 784,000

หจก.กฤติมา กอสราง 740,000หจก.กฤติมา กอสราง 740,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 780,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป(2000) 980,000

หจก.อรุณกลการกอสราง 720,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 617,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 617,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      315/63      

  ลว. 4 มิย.63

หจก.ตติญชัย(2004) 700,000

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 840,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

 อบจ.นม.04307 บานตาก่ิม-บานดอน

ทะแยง อ.คง จ.นม.

42
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,064,0001,000,000



หนา้ท ี19

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

43
ซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาศูนย

ปฏิบัติการแมขาย (Server)อบจ.นม.
1,990,000 1,990,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
รานมิกซเอ็นเตอรไพรส 1,940,000 รานมิกซเอ็นเตอรไพรส 1,940,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

        58/63      

  ลว. 4 มิย.63

44
กอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน โรงเรยีน

หนองขามพิทยาคม อ.จักราช จ.นม.
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อภิบาลกอสราง 498,000 หจก.อภิบาลกอสราง 498,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

        255/63    

    ลว. 8 พค.63หนองขามพิทยาคม อ.จักราช จ.นม.

45

กอสรางถนนคสล. บานคลองตะแบก ม.5   

 ต.ลาดบัวขาว เชื่อม บ.กุดชะนวน ม.4      

ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นม.

500,000 463,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยศลิาพาณิชย 460,000 หจก.ทรัพยศิลาพาณิชย 460,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

        251/63    

    ลว. 12 พค.63

46

กอสรางถนนหินคลุก บานวังโรงใหญ ม.7    

 ต.วังโรงใหญ อ.สีคิ้ว เชื่อม บานนาตาหน    

 ต.หินดาด อ.ดานขุนทดจ.นม.

500,000 531,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยศลิาพาณิชย 493,000  493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    240/63       

 ลว. 5 พค. 63

47

กอสรางถนนคสล. บานซับตะเคียน ม.13    

  ต.ลาดบัวขาว เชื่อม บานหนองจอก ม.5    

  ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นม.

500,000 463,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยศลิาพาณิชย 460,000 หจก.ทรัพยศิลาพาณิชย 460,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    258/63       

 ลว. 12 พค. 63



หนา้ท ี20

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

หจก.มวลมิตรคอนสตรั่คช่ัน จํากัด 830,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 674,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 674,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    267/63       

 ลว. 15พค. 63

หจก.ธนกรเจริญทรัพย 777,000

หจก.เอส.ท.ีการชางชัยภูมิ 771,000

หจก.ภูสกุลทรัพย 854,000

บ.เทิคจิตเมืองคงกอสราง 782,685

หจก.ตติญชัย(2004) 688,000

หจก.โคราชพัฒนะ 738,000

หจก.สมบูรณโชคเทรคเตอร
ไมผานการ

ตรวจสอบ

หจก.แอล.เอส.เอช กรุป(2000)
ไมผานการ

ตรวจสอบ

49

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัดตนไมขางทาง 

ถนนทางหลวงทองถิ่น สาย อบจ.นม.07202

 บานดานเกวียน-บานกอก อ.โชคชัย จ.นม.

125,460 125,460 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต  ประทุมตรี 123,000 นายวรกานต  ประทุมตรี 123,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      207/63    

ลว. 14  เมย. 63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
991,0001,000,000

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบาน

โนนขาวตาก ม.9 ต.เมืองนาท บานโจด ม.7  

    ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

48



หนา้ท ี21

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563

50

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัดตนไมขางทาง 

ถนนทางหลวงทองถิ่น สาย อบจ.นม.02306

 บานซับระวิง-บานบอลิง อ.ครบุรี จ.นม.

111,690 111,690 เฉพาะเจาะจง นายเจษฏา  แทวกระโทก 109,500 นายเจษฏา  แทวกระโทก 109,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      203/63    

ลว. 13  เมย. 63

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัดตนไมขางทาง 
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จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัดตนไมขางทาง 

ถนนทางหลวงทองถิ่น สาย อบจ.นม.14306

 บ.หนองแฟบ-บ.โคกนางเหรญิ อ.ปกธงชัย 

จ.นม.

290,700 290,700 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 285,000 นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 285,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      204/63    

ลว. 13  เมย. 63

52

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัดตนไมขางทาง 

ถนนทางหลวงทองถิ่น สาย อบจ.นม14307 

บานโคกสระนอย-บานเกาสะแกราช        

อ.ปกธงชัย จ.นม.

191,250 191,250 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 187,500 นางสาวสกุณา อนุประดิษฐ 187,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      205/63    

ลว. 13  เมย. 63



หนา้ท ี22

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ  ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน เมษายน 2563
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จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัดตนไมขางทาง 

ถนนทางหลวงทองถิ่น สายอบจ.นม.25301 

บานบุตะโก-บานหนองไมสัก อ.วังน้ําเขียว 

จ.นม.

110,160 110,160 เฉพาะเจาะจง นายเจษฏา  แทวกระโทก 108,000 นายเจษฏา  แทวกระโทก 108,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      201/63   

ลว. 13  เมย. 63

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


