
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อพัดลมไอเย็น 141,000 141,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.ขวัญชัยอิเล็คทริคแอนด 

ไลทติ้ง
140,700

หจก.ขวัญชัยอิเล็คทริคแอนด 

ไลทติ้ง
140,700

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       61/63      

 ลว. 9 มิย.63

2
ซื้อพัดลมไอเย็น ขนาดรอบคลุม

พื้นที5่0 ตารางเมตร
235,000 235,000 เฉพาะเจาะจง

หจก.ขวัญชัยอิเล็คทริคแอนด 

ไลทติ้ง
234,500

หจก.ขวัญชัยอิเล็คทริคแอนด 

ไลทติ้ง
234,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       60/63      

 ลว. 9 มิย.63

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

3
ซื้อวัสดุอะไหลสํารองสําหรับซอม

เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
345,000 345,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.พี.รุงเรือง กรูป 344,000 หจก.เอ็ม.พี.รุงเรือง กรูป 344,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       57/63      

 ลว.  4 มิย.63

4 ซื้อวัสดุน้ํามันลอลื่น 440,500 440,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.พี.รุงเรือง กรูป 349,100 หจก.เอ็ม.พี.รุงเรือง กรูป 349,100
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       56/63      

 ลว.  4 มิย.63

5
ซื้อสายดับเพลิงรถบรรทุกน้ํา

พรอมอุปกรณ
462,240 462,240 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่ีพัฒนายนต 460,800 บจ.ก่ีพัฒนายนต 460,800

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       55/63      

 ลว. 4 มิย.63

6 ซื้ออุปกรณเจาะน้ําบาดาล 273,000 273,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่ีพัฒนายนต 271,200 บจ.ก่ีพัฒนายนต 271,200
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       54/63      

 ลว.   4 มิย.63

7

จางซอมรถมอเตอรเกรดเดอร    

  รุน 140H หมายเลขทะเบียน  

  ตง-6282 นครราชสีมา         

 รหัสพัสดุ 015-53-0006

130,000 130,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่ีพัฒนายนต 120,000 บจ.ก่ีพัฒนายนต 120,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       317/63     

  ลว.   4 มิย.63



หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

8

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร

อเนกประสงครร.หนองูเหลือม

พิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ     

 จ.นม.

500,000 461,000 เฉพาะเจาะจง นางพรรณปพร เอ้ิอเฟอ 458,000 นางพรรณปพร เอ้ิอเฟอ 458,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       316/63     

  ลว.   4 มิย.63

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 880,000หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 880,000

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 950,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป(2000) 789,000

หจก.ตติญชัย(2004) 880,000

หตก.เค.ซ.ีนอรทอีส 689,000

หจก.โคราชพัฒนะ 679,000 หจก.โคราชพัฒนะ 679,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.ประภารุงเรืองกอสราง เอกสารไมถูกตอง

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,000,0001,000,000

กอสรางถนนคสล.เชื่อมระหวาง

ตําบลม.3บานโกรก ต.โนนตาเถร

 อ.โนนแดง ม.8 บานคอกวัว     

  ต.เทพาลัย อ.คง จ.นม.

9



หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หจก.มะคาพัฒนาการ 2,796,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 2,590,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 2,590,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       366/63     

  ลว. 17 มิย.63

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 3,390,000

หจก.สวรรคประทานพรขยสง 2,970,000
3,995,606.07

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
10

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีตอบจ.นม.04308 4,000,000
หจก.สวรรคประทานพรขยสง 2,970,000

หจก.กฤติมา กอสราง 2,875,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 3,310,000

หจก.ตติญชัย(2004) 2,830,000

บจ.มวลมิตร คอนสตรัคชั่น 4,551,000

หจก.โชคชัยการโยธา 4,420,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 3,878,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 3,685,000 หจก.มะคาพัฒนาการ 3,685,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

บจ.ดรามา นัมเบอรวันเอ็นเตอร

เทน(ไทยแลนด)
4,899,998

หจก.สีคิ้วคอนสตรัคช่ัน 4,170,000

บจ.วังศิลา คอนสตรัคช่ัน2558 เอกสารไมถูกตอง

3,995,606.07
อิเล็กทรอนิกส

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
4,914,002.855,000,000

กอสรางถนนลาดยาง บานแปะ 

ม.13 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย เชื่อม 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข24 

ต.หนองตะไก อ.สูงนิน จ.นม.

11

10 ติกคอนกรีตอบจ.นม.04308 

บานงิ้ว-บานโนนแดง อ.คง จ.นม.

4,000,000



หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

12

ซื้อวัสดุกอสรางวัสดุบํารุงรักษา

ทางประเภทงานยางแอสฟลทติ

กชนิดตางๆ จํานวน 3 รายการ

493,300 493,300 เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรคดิ้ง 490,900 หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรคดิ้ง 490,900
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       62/63      

 ลว. 10 มิย.63

ซื้อวัสดุกอสรางวัสดุบํารุงรักษา
สมบัติครบถวน        63/63      

13

ซื้อวัสดุกอสรางวัสดุบํารุงรักษา

ทางประเภทหินตางๆ  จํานวน 2

 รายการ

185,500 185,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรคดิ้ง 182,000 หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรคดิ้ง 182,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       63/63      

 ลว. 10 มิย.63

14

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเก็บ

พัสดุอเนกประสงค สํานัการชาง

 จ.นม.

234,000 234,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอริชเอ็นจิเนียริ่ง 230,000 หจก.ไอริชเอ็นจิเนียริ่ง 230,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       351/63     

  ลว. 10 มิย.63

หจก.9 อินทรียเขาใหญการโยธา 1,700,000 หตก.9 อินทรียเขาใหญการโยธา 1,700,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       437/63   

ลว. 20กค. 63

หจก.รุงเรืองประสพโชค 2,242,340.10

หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอร 2,035,000

หจก.9อินทรียกองสราง 2,590,000

หจก.ภูสกุลทรัพย 2,057,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,880,000

15

กอสรางถนนผิวจราจรลาดยาง

แบบผิวเรียบบานยางบอง

สามัคคี ม.21 ต.วังกะทะ เชื่อม

บานหนองหมาก  ต.คลองมวง 

อ.ปากชอง จ.นม.

2,750,000 2,735,621.18
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หจก.รุงเรืองประสพโชค 3,202,016.02

หจก.9อินทรียกอสราง 3,230,000.10

หจก.นําโชคสุมิตตา 2,750,000 หจก.นําโชคสุมิตตา 2,750,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       422/63     

  ลว. 16 กค.63

บจ.ศรีภูมิการโยธา 3,200,000

16

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีตอบจ.นม.21301

บานคลองยาง-บานคลองมวง 

อ.ปากชอง จ.นม.

3,600,000 3,407,995.48
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

บจ.ศรีภูมิการโยธา 3,200,000

17
ขุดลอกคลองบานโนนผักชี ม.4 

ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นม.
426,000 426,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 411,000 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 411,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       337/63     

  ลว. 10 มิย.63

18

ขุดลอกลําหวยนอย บานโนน

เกตร ม.5 ต.เมืองเกษตร อ.ขาม

สะแกแสง จ.นม.

493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 358,000 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 358,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       338/63     

  ลว. 10 มิย.63

19

ขุดลอกลําหวยบานหนองกกไม

พอก ม.3 ต.ในเมือง อ.ขามสะแก

 จ.นม.

368,000 368,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 474,000 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 474,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       339/63     

  ลว. 10 มิย.63

20
ขุดลอกคลอง บานมอสูง ม.10 

ต.ตะเคียน อ.ดานขุนทด จ.นม.
484,000 484,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภพ 466,000 หจก.พ.สิรภพ 466,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      352/63      

 ลว. 10 มิย.63

21
ขุดลอกคลอง บานหินหลอง ม.3

 ต.ตะเคียน อ.ดานขุนทด จ.นม.
425,000 425,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภพ 410,000 หจก.พ.สิรภพ 410,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      353/63      

 ลว. 10 มิย.63



หนา้ท ี6

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

22

ขุดลอกคลอง บานโกรกลึก

พัฒนา ม.16 ต.ตะเคียน          

  อ.ดานขุนทด จ.นม.

479,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภพ 461,300 หจก.พ.สิรภพ 461,300
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      354/63      

 ลว. 10 มิย.63

23

ขุดลอกลําหวยบ.หนองขุยคูเมือง

 ม.7 ต.หนองกราด อ.ดานขุนทด 483,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภพ 466,000 หจก.พ.สิรภพ 466,000
สมบัติครบถวน        355/63     

23  ม.7 ต.หนองกราด อ.ดานขุนทด

 จ.นม.

483,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภพ 466,000 หจก.พ.สิรภพ 466,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       355/63     

  ลว. 10 มิย.63

24

ขุดลอกคลองบานไรชัยพันธ     

 ม.12 ต.หนองกราด อ.ดานขุน

ทด จ.นม.

482,000 482,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภพ 465,000 หจก.พ.สิรภพ 465,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       356/63     

  ลว. 10 มิย.63

25

ขุดลอกคลองบานโปรงใหญ      

 ม.10 ต.หวยบง อ.ดานขุนทด 

จ.นม.

315,000 315,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภพ 300,500 หจก.พ.สิรภพ 300,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       357/63     

  ลว. 10 มิย.63

26

ขุดลอกคลอง บานหินดาดเหนือ

 ม.17 ต.หินดาด อ.ดานขุนทด 

จ.นม.

459,000 459,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภพ 442,500 หจก.พ.สิรภพ 442,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       358/63     

  ลว. 10 มิย.63

27
ขุดลอกคลอง บานปราสาท ม.4

471,000 471,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภพ 454,000 หจก.พ.สิรภพ 454,000
สมบัติครบถวน        359/63     



หนา้ท ี7

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

28
ขุดลอกคลองบานปรักแรต ม.2 

ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นม.
300,000 300,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 300,000 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 300,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       340/63     

  ลว.   10 มิย.63

29

ขุดลอกลําหวยบานพุทธชาด ม.8

 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ําเขียว     

จ.นม.

370,000 370,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสราง 356,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 356,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       329/63     

  ลว. 10 มิย.63

จ.นม.

30
ขุดลอกลําหวยบานวังขอน ม.14

 ต.ระเรงิ อ.วังน้ําเขียว จ.นม.
476,000 476,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสราง 461,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 461,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       330/63     

  ลว. 10 มิย.63

31

ขุดลอกลําหวยบานคลองทราย 

ม.8 ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว 

จ.นม.

479,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสราง 461,500 หจก.โชคอุดมกอสราง 461,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       331/63     

  ลว. 10 มิย.63

32

ขุดลอกลําหวย บานบุตะโกเมือง

ใหม ม.19 ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ํา

เขียว จ.นม.

485,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสราง 468,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 468,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      332/63      

 ลว.  10 มิย.63

33
ขุดลอกลําหวย บานโคกสันติสุข

 ม.9 ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นม.
493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสราง 475,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 475,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      333/63      

 ลว.  10 มิย.63



หนา้ท ี8

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

34

ขุดลอกลําหวย บานยางงาม

พัฒนา ม.10 ต.วังหมี             

  อ.วังน้ําเขียว จ.นม.

492,000 492,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสราง 474,400 หจก.โชคอุดมกอสราง 474,400
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      334/63      

 ลว.  10 มิย.63

35
ขุดลอกคลอง บานซับชุมพล ม.9

 ต.หนองหญาขาว อ.สีคิ้ว จ.นม.
498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 480,000 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 480,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       341/63     

  ลว. 10มิย.63
35

 ต.หนองหญาขาว อ.สีคิ้ว จ.นม.
498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 480,000 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 480,000

เสนอราคาต่ําสุด   ลว. 10มิย.63

36

ขุดลอกคลองบานหนองหาน     

  ม.10 ต.หนองหญาขาว อ.สีคิ้ว 

   จ.นม.

422,000 422,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 407,000 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 407,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       342/63     

  ลว. 10มิย.63

37

ขุดลอกคลองบานโนนสระ

สามัคคี ม.10 ต.หนองหญาขาว 

อ.สีคิ้ว จ.นม.

471,000 471,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 453,000 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 453,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       343/63     

  ลว. 10มิย.63

38

ขุดลอกลําหวยแยะตอนบน 

บานหนองเทียมพัฒนา ม.9      

  ต.หนองตาดใหญ อ.สีดา จ.นม.

292,000.. 292,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 285,000 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 285,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       344/63     

  ลว. 10มิย.63



หนา้ท ี9

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

39

ขุดลอกคลอง บานหนองมวง     

  ม.5 ต.มะเกลือเกา อ.สูงเนิน   

  จ.นม.

368,000 368,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 358,000 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 358,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       345/63     

  ลว. 10มิย.63

40

ขุดลอกคลอง บานหนองชาด   

ม.14 ต.มะเกลือเกา อ.สูงเนิน    482,000 482,000 467,000 467,000
สมบัติครบถวน        346/63     

40 ม.14 ต.มะเกลือเกา อ.สูงเนิน    

  จ.นม.

482,000 482,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 467,000 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 467,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       346/63     

  ลว. 10มิย.63

41
ขุดลอกคลองยาง บานดอนกอก

 ม.6 ต.สูงเนิน  อ.สูงเนิน จ.นม.
453,000 453,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 438,000 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 438,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       348/63     

  ลว.10 มิย.63

42
ขุดลอกคลองยาง บ.หนองหินตั้ง 

ม.12 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นม.
451,000 451,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 434,000 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 434,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      347/63      

 ลว. 10 มิย.63

43
ขุดลอกสระน้ํา รร.บัวใหญ        

  อ.บัวใหญ จ.นม.
72,000 72,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 70,000 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 70,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       349/63     

  ลว. 10 มิย.63

44

ขุดลอกสระน้ํา                     

  รร.วัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ   

  จ.นม.

49,000 49,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 47,800 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 47,800
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       350/63     

  ลว. 10 มิย.63



หนา้ท ี10

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

45

ขุดลอกสระน้ํา                    

รร.ลําพระเพลิงพิทยาคม         

 อ.ปกธงชัย จ.นม.

409,000 409,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสราง 395,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 395,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       335/63     

  ลว. 10 มิย.63

46

ขุดลอกสระกักเก็บน้ํา             

  รร.หวยลึกผดุงวิทยา อ.สีคิ้ว    257,000 257,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสราง 249,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 249,000
สมบัติครบถวน        336/63     

46   รร.หวยลึกผดุงวิทยา อ.สีคิ้ว    

 จ.นม.

257,000 257,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสราง 249,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 249,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       336/63     

  ลว. 10 มิย.63

47

กอสรางถนนคสล. สายบานปาง

ละกอ ม.1 ต.กฤษณา ถึงบาน

สุขสําราญ ม.10 ต.ดอนเมือง     

  อ.สีคิ้ว จ.นม.

500,000 464,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยศิลาพาณิชย 460,000 หจก.ทรัพยศิลาพาณิชย 460,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       363/63     

  ลว. 15 มิย.63

48

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต อบจ.นม.15205 

สายเมนที่5 อ.พิมาย       จ.นม.

500,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 490,000 หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       361/63     

  ลว. 12 มิย.63



หนา้ท ี11

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

49

กอสรางถนนลาดยางจากสนาม

กีฬา บานโนนข้ีตุน ม.9 ต.สารภี 

เชื่อม ต.สีสุก อ.หนองบุญมาก 

จ.นม.

500,000 467,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตติญชัย(2004) 463,000 หจก.ตติญชัย(2004) 463,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       362/63     

  ลว. 15 มิย.63

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 2,380,000

หจก.ตติญชัย(2004) 2,200,000 หจก.ตติญชัย(2004) 2,200,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       546/63     

  ลว. 10 สค.63

บ.ดรามา นัมเบอรวันเอ็นเตอร

แทน
2,799,998

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 2,240,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 2,800,000

บจ.มวลมิตรคอนสตรัคช่ัน 1,016,000

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,800,000

หจก.9อินทรียกอสราง 885,000 หจก.9อินทรียกอสราง 885,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       539/63     

  ลว. 5 สค.63

หจก.สกุกทรัพย 1,570,000

50

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีตอบจ.นม.19005 

บานโตนด ม.3-ต.พันดุงบาน

โนนตาล ม.2 ต.บึงออ อ.ขาม

ทะเลสอ จ.นม.

2,850,000 2,805,143.69
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

51

กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ

(Cape Seal) สายบานคลอง

ทุเรียน ม.6 ต.วังน้ําเขียว เชื่อม

บานยุปอีปูน ม.4 ต.วังหมี อ.วัง

น้ําเขียว จ.นม.

2,000,000 1,320,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี12

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

52

กอสรางถนน คสล.สายบาน

หนองจิก ม.6 ต.โบลถ อ.พิมาย-

บานวัดจันทร ม.4 ต.ประสุข     

  อ.ชุมพวง จ.นม.

499,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภพ 481,000 หจก.พ.สิรภพ 481,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       368/63     

  ลว. 19 มิย.63

กอสรางหินคลุก สายบานไผ ม.4

53

กอสรางหินคลุก สายบานไผ ม.4

 ต.จระเขหิน เชื่อมบานซับหญา

คา ม.14 ต.บานใหมอ.ครบุรี     

   จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ภูน้ําฟากอสราง 493,000 บจ.ภูน้ําฟากอสราง 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       365/63     

  ลว. 16 มิย.63

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,590,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,590,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       438/63     

  ลว. 20 กค.63

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,901,490.10

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,910,000

หจก.แสวงฟากอสราง 2,100,000

หจก.สีคิ้วคอนสตรัคช่ัน 2,090,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,770,000

หจก.เอส.พี.อิเตอร มารเก็ตติ้ง 1,870,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 2,372,000

54

กอสรางถนนลาดยางสาย ม.4

บานสุมทุม ต.หนองบัวนอย 

เชื่อม ม.3 บานศรีษะกระบือ     

  ต.บานหัน อ.สีคิ้ว จ.นม.

2,474,000 2,375,705.99
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี13

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 3,159,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 3,060,000

หจก.แสวงฟากอสราง 3,900,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 2,780,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 2,780,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       436/63     

  ลว. 20 กค.63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
4,071,847.374,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต อบจ.15205 (โดยวิธี

 Pavement in-Place Recycling) 

สายเมนที่5 อ.พิมาย จ.นม.

55

หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 2,780,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 2,780,000
เสนอราคาต่ําสุด   ลว. 20 กค.63

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,749,000 หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,749,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       419/63     

  ลว. 15 กค.63

หตก.9 อินทรียเขาใหญการโยธา 2,228,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,200,000

หจก.ภูสกุลทรัพย 2,230,000

หจก.9อินทรียกอสราง 1,910,000

หจก.ตติญชัย(2004) 2,000,000

หจก.ไทยกิจเมชชีนเนอรี่ 2,290,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 2,780,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,986,365.703,000,000

กอสรางถนนลาดยางเคปซีล     

  บ.ปากลวย ม.15 ต.วังกะทะ 

อ.ปากชอง เชื่อมบานหนองน้ํา

แดง ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นม.

56



หนา้ท ี14

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หจก.มวลมิตร คอนสตรัคชั่น 2,693,899.88

หจก.ตติญชัย(2004) 2,300,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 2,899,990

หจก.โชคชัยการโยธา 2,750,000
57

กอสรางถนนลาดยาง บ.โกรกหวา

 ม.11 ต.ดอน อ.ปกธงชัย เชื่อม 

บานหนองแปลน ม.11           
2,950,000 2,899,134.86

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หจก.โชคชัยการโยธา 2,750,000

หจก.เอส.พี.อิเตอร มารเก็ตติ้ง 1,880,000 หจก.เอส.พี.อิเตอร มารเก็ตติ้ง 1,880,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    401/63       

ลว. 9 กค. 63

บจ..เดสพาซีโต บูล
ไมผานการ

ตรวจสอบ

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,463,000

หจก.9อินทรียกอสราง 1,350,000 หจก.9อินทรียกอสราง 1,350,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    410/63       

ลว.13กค. 63

หจก.กนกวรรณ ปากชอง
ไมผานการ

ตรวจสอบ

หจก.นําโชคสุมิตตา
ไมผานการ

ตรวจสอบ

59

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต อบจ.นม. 01223 

บานเสาหงษ-บานนากลาง อ.

เมือง จ.นม.

500,000 484,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 480,000 บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 480,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       370/63     

  ลว. 19 มิย.63

58

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

 ติกคอนกรีต อบจ.นม. 21110 

บานทรัพยเศรษฐี-บานกุดโงง    

    อ.ปากชอง  จ.นม.

1,517,000 1,540,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

บานหนองแปลน ม.11           

 ต.ทาลาดขาว อ.โชคชัย จ.นม.

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี15

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หจก.9อินทรียกอสราง 3,850,000 หจก.9อินทรียกอสราง 3,850,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    409/63       

ลว.13กค. 63

หจก.ตติญชัย(2004) 5,000,000

หจก.รุงเรืองประสพโชค
ไมผานการ

ตรวจสอบ

60

กอสรางถนนแอสฟลทติก        

 คอนกรีต สายบานชลประทาน 

ม.14 ต.กลางดง เชื่อม บานธาร

มงคล ต.หนองน้ําแดง           

อ.ปากชอง จ.นม.

6,000,000 6,037,544.77
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

ตรวจสอบ

หจก.เอส.พี.อิเตอร มารเก็ตติ้ง 923,000 หจก.เอส.พี.อิเตอร มารเก็ตติ้ง 923,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    402/63       

ลว.9 กค. 63

หจก.ตติญชัย(2004) 1,030,000

62

กอสรางถนนคสล.บ.บุงระกํา ม.8

 ต.หนองบัวละคร เชื่อมบาน

ดอนกลอย ม.7 ต.ดานขุนทด    

  อ.ดานขุนทด จ.นม.

494,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 484,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 484,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    400/63       

ลว.8 กค. 63

61

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต อบจ.นม.01205 

บานหนองพลวงใหญ-บานหนอง

บัวศาลา อ.เมือง จ.นม.

1,193,000 1,253,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

อ.ปากชอง จ.นม.



หนา้ท ี16

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

63

กอสรางถนนคสล.บานหนองเตา

 ม.9 ต.บึงพะไล เชื่อมบาน

หนองขามนาดี ต.แกงสนามนาง

 อ.แกงสนามนาง จ.นม.

500,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รมไม ใบใหญ 490,000 หจก.รมไม ใบใหญ 490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       371/63     

  ลว. 22 มิย.63

สมบัติครบถวน     424/63       
หจก.9อินทรียกอสราง 1,060,000 หจก.9อินทรียกอสราง 1,060,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    424/63       

ลว.16 กค. 63

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,077,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,200,000

65

ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. 

สายบานดอนตลุงหวา ม.10     

 ต.เมืองนาท-บานหนองจาน ม.

10 ต.ขามสะแกแสง              

 อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

500,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 485,000 หจก.ณัฐพล2510นครราชสีมา 485,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       373/63     

  ลว. 24มิย.63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,659,9001,610,000

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตสายบานขนงพระใต 

ม.2 ต.ขนงพระ เชื่อม           

ต.หนองน้ําแดง อ.ปากชอง      

จ.นม.

64



หนา้ท ี17

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หจก.มะคาพัฒนาการ 2,146,271

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 2,259,000

หจก.ตติญชัย(2004) 2,100,000 หจก.ตติญชัย(2004) 2,100,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 2,110,000
66

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต อบจ.นม.15308 

บานทาหลวง-บานกลวย 
3,000,000 2,879,835.66

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 2,110,000

หจก.รุงเรืองประสพโชค 2,393,464.32

บจ.ดรามา นัมเบอรวันเอ็น

เตอรเทน(ไทยแลนด)

ไมผานการ

พิจารณา

หตก.9 อินทรียเขาใหญการโยธา 2,880,000

หจก.9อินทรียกอสราง 1,780,000 หจก.9อินทรียกอสราง 1,780,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.ตติญชัย(2004) 2,300,000

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,978,681.64

บจ.ชินาภัค คอนกรีต 2,800,000

หจก.นําโชคสุมิตตา
ไมผานการ

พิจารณา

บานทาหลวง-บานกลวย 

อ.พิมาย จ.นม.

อิเล็กทรอนิกส

67

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต อบจ.นม.21206 

บานบุงเตย-บานสระน้ําใส อ.ปาก

ชอง จ.นม.

3,000,000 2,839,281.43
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี18

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

68
กอสรางสนามฟุตซอลคสล.รร.

มัธยมบึงปรือ อ.เทพารักษ จ.นม.
492,000 492,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 487,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 487,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       399/63   

ลว. 8กค. 63

หจก.9อินทรียกอสราง 3,400,000

หจก.ตติญชัย(2004) 2,600,000 หจก.ตติญชัย(2004) 2,600,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       507/63   

ลว. 23กค. 63

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท

ติก คอนกรีต อบจ.นม.21109 ประกวดราคา
หจก.ตติญชัย(2004) 2,600,000 หจก.ตติญชัย(2004) 2,600,000

เสนอราคาต่ําสุด ลว. 23กค. 63

หจก.รุงเรืองประสพโชค
ไมผานการ

ตรวจสอบ

หจก.นําโชคสุมิตตา
ไมผานการ

ตรวจสอบ

69
ติก คอนกรีต อบจ.นม.21109 

บานหนองไทร-บานวังไทร       

อ.ปากชอง จ.นม.

3,556,000 3,586,056.28
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี19

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หจก.เจตนะธรรมคาไม 1,200,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,377,000

หจก.พัฒนาจักรราชสีมา

กอสราง
1,400,000

สมบัติครบถวน        525/63   กอสรางถนนคสล.สายแยกโนน
หจก.ชูชัยพรเทพกอสราง 1,220,000 หจก.ชูชัยพรเทพกอสราง 1,220,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       525/63   

ลว. 30กค. 63

หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,354,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,460,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,400,000

หจก.มวลมิตร คอนสตรัคชั่น 1,415,000

บจ.เฮงเจริญการโยธา 1,344,800

หจก.มัชรินทร 1,367,000

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 1,550,000

1,718,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,890,000

กอสรางถนนคสล.สายแยกโนน

ขี้เหล็ก บานกรูด ม.8 ต.ชางทอง

 อ.เฉลิมพระเกียรติ เชื่อมเขต 

บานทองหลาง ม.4               

 ต.ทองหลางอ.จักราช จ.นม.

70



หนา้ท ี20

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หจก.มะคาพัฒนาการ 3,955,462

หจก.ตติญชัย(2004)
3,580,000

หจก.ตติญชัย(2004)
3,580,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

        413/63   

ลว. 13กค. 63

บจ.ช.มิตรยนต1993 4,900,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
4,956,828.065,106,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต อบจ.นม.22302 บ.

ซับตะครอ-บ.หัวทํานบ  อ.

หนองบุญมาก จ.นม.

71

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 1,750,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,460,000

หจก.เอส.พี.อิเตอร มารเก็ตติ้ง 1,480,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,570,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,495,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 1,330,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 1,330,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    434/63        

   ลว. 20กค. 63

73

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.03201         

 บ.สระประทีป-บ.หนองกก        

 อ.เสิงสาง จ.นม.

492,000 492,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 488,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       375/63     

  ลว. 25มิย.63

72

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติก คอนกรีต อบจ.นม.15101 

สายเมนที่3 อ.พิมายจ.นม.

2,000,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,994,000



หนา้ท ี21

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

74

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.02306        

บ.ซับระวิง-บ.บอลิง อ.ครบุรี       

    จ.นม.

493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 487,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 487,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       376/63     

  ลว. 25มิย.63

ซอมแซมถนนลดายางแอสฟลต

75

ซอมแซมถนนลดายางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.02305         

 บ.หนองสะแก-บ.หนองหินโคน 

อ.ครบุรี จ.นม.

479,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 474,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 474,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       378/63     

  ลว. 25 มิย.63

76

ซอมแซมถนนลดายางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.02101        

 บ.มาบพิมาน-บ.ตลิ่งช่ัน       

อ.ครบุรี จ.นม.

486,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 480,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 480,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       377/63     

  ลว. 25 มิย.63

77

ซอมแซมถนนลดายางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.02307        

บานแชะ-บานโนนกลาง อ.ครบุรี  

  จ.นม.

496,000 496,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 490,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       380/63     

  ลว. 25มิย.63



หนา้ท ี22

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

78

ซอมแซมถนนลดายางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.07306         

 แยกทางหลวง2017- บาน

หนองทองคํา อ.โชคชัย จ.นม.

487,000 487,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 483,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 483,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       379/63     

  ลว. 25มิย.63

79

ซอมแซมถนนลดายางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.07203        

บานหนองหญาปลอง-บานกุดจอก

นอย อ.โชคชัย จ.นม.

455,000 455,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 450,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 450,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       382/63     

  ลว. 25มิย.63

80

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.21113         

   บานโนนอารีย-บานหนองใหญ  

   อ.ปากชอง จ.นม.

387,000 387,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 384,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 384,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       381/63     

  ลว. 25มิย.63

81

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.25302        

บานบะใหญ-บานโคกสะแกราช อ.

วังน้ําเขียว จ.นม.

480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 476,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 476,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       383/63     

  ลว. 25มิย.63



หนา้ท ี23

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

82

ซอมแซมถนนลดายางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.22303         

  บานซับตะครอ-บานหัวทํานบ    

 อ.หนองบุญมาก จ.นม.

496,000 496,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 490,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       384/63     

  ลว. 25มิย.63

ซอมแซมถนนลดายางแอสฟลต

83

ซอมแซมถนนลดายางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.22304        

บานลุงเขวา-บานสันติสุข          

อ.หนองบุญมาก จ.นม.

484,000 484,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 479,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 479,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       385/63     

  ลว. 25มิย.63

84

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.22303         

  บานซับตะครอ-บานทาตะแบก   

   อ.หนองบุญมาก จ.นม.

470,000 470,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 465,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 465,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       386/63     

  ลว. 25มิย.63

85

ซอมแซมถนนลดายางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.22204         

 บานใหมอุดม-บานพระ            

  อ.หนองบุญมาก จ.นม.

477,000 477,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 472,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 472,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       393/63     

  ลว. 25มิย.63



หนา้ท ี24

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

86

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.22201         

  บานไทยเจริญ-โบราณสถาน

ปราสาทหินถนนหัก               

496,000 496,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 492,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       387/63     

  ลว. 25มิย.63

อ.หนองบุญมาก จ.นม.

87

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.01222      

บานโกรก-ถนนมิตรภาพ อ.เมือง  

  จ.นม.

466,000 466,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 461,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 461,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       388/63     

  ลว. 25มิย.63

88

ซอมแซมถนนลดายางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.01312       

บานเลียบ-บานพุดซา อ.เมือง     

จ.นม.

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

เสนอราคาต่ําสุด

       390/63     

  ลว. 25 มิย.63



หนา้ท ี25

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

89

ซอมแซมถนนลดายางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.14203        

บานโคกศิลา-บานหัน อ.ปกธงชัย 

    จ.นม.

493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 488,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 488,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       389/63     

  ลว. 25 มิย.63

90

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลต

คอนกรีต อบจ.นม.14204       

บ.เกานางเหริญ-บ.โกรกละลาย 

อ.ปกธงชัย จ.นม.

483,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 478,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 478,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       391/63     

  ลว. 25 มิย.63

91

ซอมแซมถนนลดายางแอสฟลต

คอนกรีตอบจ.นม.14305 บาน

ลําซอ-บานโคกสมอ อ.ปกธงชัย 

จ.นม.

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 493,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       392/63     

  ลว. 25 มิย.63

92
กอสรางศูนยการเรียนรูสูอาชีพ 

รร.กฤษณาวิทยา อ.สีคิ้ว จ.นม.
300,000 300,000 เฉพาะเจาะจง หจก. อินทรีย ประทาย 297,500 หจก. อินทรีย ประทาย 297,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       396/63     

  ลว. 26มิย.63

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 990,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท



หนา้ท ี26

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หจก.สาธิตเรืองกิจ 860,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 602,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 602,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       442/63   

ลว. 22กค. 63

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 1,000,000

บจ.โยโกตะ มอเตอร(ไทยแลนด) 1,179,500 บจ.โยโกตะ มอเตอร 1,179,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญาประกวดราคา

1,288,0001,288,000

ซื้อรถโดยสาร ขนาด12ที่นั่ง 

(ดีเซล) จํานวน 1 คัน  สําหรับ  94

93
ติก คอนกรีต อบจ.นม. 12204 

หนองหญาปลอง-บานดานชาง 

อ.บัวใหญ จ.นม.

1,000,000 1,019,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

บจ.โยโกตะ มอเตอร(ไทยแลนด) 1,179,500 บจ.โยโกตะ มอเตอร 1,179,500
เสนอราคาต่ําสุด

ยังไมทําสัญญา

บจ.เอ็มเพอรเรอร ออโต 1,237,990

หจก.รุงเรืองประสพโชค 3,009,330.43

หจก.เอส.พี.อิเตอร มารเก็ตติ้ง 3,030,000

หจก.กนกวรรณ ปากชอง 2,669,000

หจก.9อินทรียกอสราง 2,650,000 หจก.9อินทรียกอสราง 2,650,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

        538/63   

ลว. 31กค. 63

หจก.นําโชคสุมิตตา 2,950,000

หจก.ตติญชัย(2004) 878,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป(2000) 900,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 660,000

หจก.กฤติมา กอสราง หจก.กฤติมา กอสราง
สมบัติครบถวน         506/63   

95

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีตถนนสาย กม.9      

ธนะรัชตผานศึก-วชีราฯ(สาย

ขางวัดถํ้าเขาวง)บานหนองน้ํา

แดง ม.1 ต.หนองน้ําแดงเชื่อม   

  ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นม.

3,000,000 3,033,071.56
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
974,0001,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต อบจ.นม.04306 

บานตะโก -บานชอระกา อ.คง จ.

นม.

96

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,288,0001,288,000(ดีเซล) จํานวน 1 คัน  สําหรับ  

รร.บานใหญพิทยาคม

94



หนา้ท ี27

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

97

ซื้อรถโดยสาร ขนาด12ที่นั่ง 

(ดีเซล) จํานวน 1 คัน สําหรับ    

   รร.โนนไทยคุรอุุปถัมภ2

1,288,000 1,288,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
บจ.โยโกตะ มอเตอร(ไทยแลนด) 1,179,500 บจ.โยโกตะ มอเตอร(ไทยแลนด) 1,179,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

บจ.โยโกตะ มอเตอร(ไทยแลนด) 1,179,500 บจ.โยโกตะ มอเตอร(ไทยแลนด) 1,179,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญาประกวดราคา

1,288,0001,288,000

ซื้อรถโดยสาร ขนาด12ที่นั่ง 

(ดีเซล) จํานวน 1 คัน สําหรับ    98
บจ.โยโกตะ มอเตอร(ไทยแลนด) 1,179,500 บจ.โยโกตะ มอเตอร(ไทยแลนด) 1,179,500

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

บจ.เอ็มเพอรเรอร ออโต 1,237,990

บจ.ฮีโนนครราชสีมา 1,377,000 บจ.ฮีโนนครราชสีมา 1,377,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

        69/63   

ลว. 30กค. 63

บจ.วินเนอร ซัพพลาย แอนด 

เอ็นจิเนียริ่ง
1,388,000

บจ.เอเชีย ทรัค 1,438,000

บจ.เชียงแสง มอเตอรเซลล 1,444,500

หจก.สาธิตเรืองกิจ 684,000

หจก.ตติญชัย(2004) 800,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป(2000) 900,000

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 840,000

สมบัติครบถวน        443/63   

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,288,0001,288,000(ดีเซล) จํานวน 1 คัน สําหรับ    

   รร.กลางดงปุณณวิทยา

98

99

ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด4ตัน  

 6ลอ พรอมโครงหลังคา         

รร.มะคาวิทยา

1,595,000 1,595,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

100

ซอมสรางถนนลาดยางบาน

ออยชาง ม.7 ต.กุดจอก อ.บัว

ใหญ เชื่อมตอ ต.บัวลาย          

 อ.บัวลาย จ.นม.

1,000,000 995,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี28

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงนิที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
         รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงนิ         ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หจก.ชูชัยพรเทพ 1,360,000

หจก.เจตนะธรรมคาไม 1,390,000

หจก.ณภัทร ธิดา คอนสตรัคช่ัน 1,240,000 หจก.ณภัทร ธิดา คอนสตรัคช่ัน 1,240,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

         429/63   

ลว. 16 กค. 63

บจ.ราชสีมายงกิตต 1,470,000บจ.ราชสีมายงกิตต 1,470,000

กิจการรวมคา เอส.เอ็น.พี.     

สหมงคลกอสราง
1,462,000

หจก.พงศรงทุรัพยบริการ 1,871,100

หจก.ตติญชัย(2004) 1,530,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,688,888

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,564,920

หจก.โคราชพ?ันะ 1,444,000

หจก.อังครงครักษพาณิชย 1,309,770

101

กอสรางถนนคสล.อบจ.นม.

15102 สายเมนที่4 อ.พิมาย     

 จ.นม.

2,000,000 1,819,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


