
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

1

ซื้อวัสดุจราจร อุปกรณความ

ปลอดภัย ตามโครงการรณรงค

สนับสนุนและสงเสริมความ

ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางทอง
477,500 477,500 เฉพาะเจาะจงหจก.เตียวเจริญคอมมูนิเคช่ัน 474,900 หจก.เตียวเจริญคอมมูนิเคช่ัน 474,900

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       81/63     

ลว.  10 กย. 63

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางทอง

ถนน (ลดอุบัติเหตุในสวนราชการอบ

จ.นม.)

2

ซื้อหมวกกันนอกชนิดเต็มใบ        

(สีสม) ตามโครงการรณรงค

สนับสนุนสงเสริมความปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุทางทองถนน

450,000 450,000 เฉพาะเจาะจงหจก.เตียวเจริญคอมมูนิเคช่ัน 445,000 หจก.เตียวเจริญคอมมูนิเคช่ัน 445,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       79/63   

ลว. 10 กย. 63

3 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 112,192 112,192 เฉพาะเจาะจงหจก.เตียวเจริญคอมมูนิเคช่ัน 111,090 หจก.เตียวเจริญคอมมูนิเคช่ัน 111,090
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       80/63    

ลว.10 กย. 63

4

ปรับปปรุงซอมแซมศูนย

ประสานงานอบจ.นม.ประจํา       

 อ.หวยแถลง อ.หวยแถลง จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงหจก.อินทรีย ประทาย 494,000 หจก.อินทรีย ประทาย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     605/63      

 ลว.  8 กย. 63



หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.พัฒนาจักราชราชสีอิมา 1,420,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,570,000

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 1,605,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,580,000หจก.ตติญชัย(2004) 1,580,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณฃกอสราง 1,850,000

หจก.แอล.เอสเอช.กรุป(2000) 1,688,000

หจก.ศรีประทายกอสราง 1,444,400

หจก.โคราชพัฒนะ 1,498,000

หจก.อังครงครักษพาณิชย 1,215,500 หจก.อังครงครักษพาณิชย 1,215,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     693/63      

 ลว.  23 กย. 63

หจก.โชคอุดมกอสราง
มาผานการ

พิจารณา

บจ.รวมยินดี
มาผานการ

พิจารณา

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,890,0001,940,000

กอสรางถนนคสล.เชื่อมระหวาง

ตําบลจากถนนหลวงหมายเลข2

บานตาลาด ม.7 ต.โนนประดู      

 อ.สีดา ถึงบานคู ม.1 ต.สํา

พะเนียง อ.โนนแดง จ.นม.

5



หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,500,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,800,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,380,000 หจก.ตติญชัย(2004) 1,380,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     696/63      

 ลว.  23 กย. 63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,883,0002,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท   

 ติกกรีต อบจ.นม.02101 บาน

มาบพิมาน-บานตลิ่งชัน อ.ครบุรี 

จ.นม.

6

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

7

กอสรางถนนหินคลุกสายบาน

หนองขุยคูเมือง ม.7 ต.หนองกราด

 เชื่อมบานสุขสันต ม.14 เขต

เทศบาลต.หนองกราด             

อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 477,000 เฉพาะเจาะจงหจก.อัฐกณกอสราง 472,000 หจก.อัฐกณกอสราง 472,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     604/63      

 ลว.  8 กย. 63

จ.นม.



หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

บจ.ธันยชนก 768,000

หจก.รุงเรืองประสพโชค 990,000

บจ.เทิดจิตเมืองคงกอสราง 653,591

บจ.มวลมิตรคอนสตรัคช่ัน 754,425บจ.มวลมิตรคอนสตรัคช่ัน 754,425

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 620,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 620,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     657/63      

 ลว.  18 กย. 63

หจก.ราชสีมากนกวรรณฃกอสราง 860,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 930,000

หจก.รวมทรัพย2018 780,000

หจก.ตติญชัย(2004) 730,000

หจก.ภูสกุลทรัพย 710,000

หจก.แอล แอนด เอ็ม เทพา คอน

สตรัคช่ัน
800,000

บจ.วันกิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง
มาผานการ

พิจารณา

1,119,000

กอสรางถนนหินคลุกบานเทพ

นิมิตร ม.3 ต.สํานักตะครอ         

อ.เทพารักษเชื่อมบานใหม

ชัยพฤกษ ต.หนองกราด อ.ดาน

ขุนทด จ.นม.

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
8 1,000,000



หนา้ท ี5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

บจ.รวมยินดี สมบัติไมถูกตอง

หจก.ตติญชัย(2004) 2,200,00

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 2,370,000

สมบัติครบถวน      690/63      
9

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
3,118,721.513,000,000

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตสายบานอุบลพัฒนา ม.

14 ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว-บานวัง

หจก.รุงเรืองประสพโชค 2,149,628.42 หจก.รุงเรืองประสพโชค 2,149,628.42
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     690/63      

 ลว.  22 กย. 63

หจก.9 อิทรียกอสราง 2,150,000

หจก.โชคชัยการโยธา 2,800,000

หจก.แอล.เอสเอช.กรุป(2000) 1,788,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,283,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,283,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     665/63      

 ลว.  21 กย. 63

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,570,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 618,000 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 618,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     662/63      

 ลว.  18 กย. 63

หจก.ตติญชัย(2004) 630,000

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 799,000

11
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
841,300885,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท   

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.19005 

บานโตนด ม.3 ต.พันดุง-บานโนน

ตาล ม.2 ต.บึงออ  ต.ขามทะเลสอ

9

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
10

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต อบจ.นม.12206 บาน

ตาลาด-บานหนองอายแหนบ    

อ.บัวใหญ จ.นม.

1,892,000 2,093,000

อิเล็กทรอนิกส
3,118,721.513,000,00014 ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว-บานวัง

ขอน ม.14ต.ระเริง อ.วังน้ําเขียว 

จ.นม.



หนา้ท ี6

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

12

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัดตนไม

 ขางทาง ถนนทางหลวงทองถิ่น 

สาย อบจ.นม. 20101 บานลาด

ใหญ อ.สีคิ้ว จ.นม.

145,400 145,400 เฉพาะเจาะจงนางสุมาลี สุขศรีนาค 142,600 นางสุมาลี สุขศรีนาค 142,600
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     632/63      

 ลว.  11 กย. 63

13

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัดตนไม

 ขางทาง ถนนทางหลวงทองถิ่น 

สาย อบจ.นม. 21102              

บ.ซับสวอง-บ.ไร อ.ปากชอง จ.นม.

142,800 142,800 เฉพาะเจาะจงนางสุมาลี สุขศรีนาค 140,000 นางสุมาลี สุขศรีนาค 140,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     631/63      

 ลว.  11 กย. 63

14

กอสรางถนนลาดยางบ.สระน้ําใส 

ม.7 ต.โปงตาลองเชื่อมต.ขนงพระ

 อ.ปากชอง จ.นม.

499,000 768,200 เฉพาะเจาะจงหจก.9 อิทรียกอสราง 493,000 หจก.9 อิทรียกอสราง 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     637/63      

 ลว. 15 กย. 63



หนา้ท ี7

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 1,200,000

หจก.ภิญโญจักราชบริการ 845,000

หจก.เอส.เอช คอนสตรัคช่ัน 670,000

หจก.ชูชัย พรเทพ กอสราง 687,000หจก.ชูชัย พรเทพ กอสราง 687,000

หจก.แสงเพชรกอสราง (2013) 660,000 หจก.แสงเพชรกอสราง (2013) 660,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     668/63      

 ลว.  22 กย. 63

หจก.ตติญชัย(2004) 850,000

หจก.โชคดีทวีทรัพย การโยธา 774,000

บจ.มวลมิตร คอนสตรัคชั่น 827,000

บจ.วันกิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง
เอกสารไม

ถูกตอง

บจ.เกรทครีเอชั่น
เอกสารไม

ถูกตอง

16

ปรับปรุงซอมแซมบานพัก

ขาราชการ อบจ.นม.ประจํา        

  อ.โนนไทย จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงหจก. บ.ีบีเทรดดิ้ง 494,000 หจก. บ.ีบีเทรดดิ้ง 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     640/63      

 ลว.  15 กย. 63

15
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
988,0001,000,000

กอสรางถนนคสล.สายบานโนน

ทอง ม.3 ต.เมืองพลับพลา เชื่อม

บานหนองมวงหวาน ม.2 ต.งิ้ว     

   อ.หวยแถลง จ.นม.



หนา้ท ี8

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

17

จางกําจัดของเสียอันตรายจาก

ชุมชนและจางเหมารถ ROLL OFF

 (พวง) ขนสงของเสียอันตรายจาก

ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา พรอม 362,796 362,796 เฉพาะเจาะจงบจ.เบตเตอร เวิลด กรีน(มหาชน) 359,000 บจ.เบตเตอร เวิลด กรีน(มหาชน) 359,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     633/63      

 ลว. 11 กย. 63
17 ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา พรอม

จัดทําปายไวนิลโครงการฯตาม

นโยบาย "จังหวัดสะอาด โคราชไร

ขยะ"คร้ังที่2

362,796 362,796 เฉพาะเจาะจงบจ.เบตเตอร เวิลด กรีน(มหาชน) 359,000 บจ.เบตเตอร เวิลด กรีน(มหาชน) 359,000
เสนอราคาต่ําสุด  ลว. 11 กย. 63

18

ปรับปรุงซอมแซมศนูย

ประสานงาน อบจ.นม. ประจํา     

  อ.จักราช อ.จักราช จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงหจก.อินทรีย ประทาย 494,000 หจก.อินทรีย ประทาย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     616/63      

 ลว.  9 กย. 63

หจก.ตติญชัย(2004) 970,000 หจก.ตติญชัย(2004) 970,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     659/63      

 ลว.  18 กย. 63

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 980,000

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 1,080,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,274,1001,200,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท   

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.18206 

บานหนองตะไก-บานดอนกอก    

อ.สูงเนิน จ.นม.

19



หนา้ท ี9

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.9อินทรียเขาใหญการโยธา 924,000 หจก.9อินทรียเขาใหญการโยธา 924,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     739/63      

 ลว.  24 กย. 63

บจ.มวลมิตร คอนสตรัคชั่น 2,069,000

หจก.นวลจันทรเคหะกิจ 1997 1,800,000
20

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,546,0001,501,000

กอสรางถนนลาดยาง บ.วังกะทะ 

ม.4 ต.วังกะทะ อ.ปากชอง เชื่อม

บานโปงคาง ม.8 ต.ระเริง อ.วังน้ํา

เขียว จ.นม. หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,980,000

หจก.9 อิทรียกอสราง 1,780,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,740,000

หจก.พัฒนาจักราชสีมากอสราง 3,000,000

หจก.ตติญชัย(2004) 2,680,000 หจก.ตติญชัย(2004) 2,680,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.เทพธารินทคอนสตรัคชั่น 3,080,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 3,150,000

หจก.โชคชัยการโยธา 3,300,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
3,721,239.513,600,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท   

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.17210  

บานขุนละคร-บานหนองออ        

  อ.ชุมพวง จ.นม.

21

เขียว จ.นม.



หนา้ท ี10

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

22

กอสรางถนนคสล.สายบานดอนหัน

 ม.8 ต.บัวลาย อ.บัวลาย-บานสาม

เมือง ม.1 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นม.

2,000,00.0 1,799,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
บจ.ปอมปราการ นคร 1,230,000 บจ.ปอมปราการ นคร 1,230,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

         7/63     

  ลว.  9 ตค. 63

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 826,000หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 826,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 755,000 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 755,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

         5/63     

  ลว.  9 ตค. 63

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,000,000

หจก.ตติญชัย(2004) 890,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 820,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 890,000

24
ซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 7

 รายการ
423,700 422,000 เฉพาะเจาะจงบจ. เดอะ คอมพลัส 422,050 บจ.คอมพลัส 422,050

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      83/63      

 ลว.  14 กย. 63

23
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,020,0001,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท  

 ติกคอนกรีต อบจ.นม. 08305 

บานหวย-บานหนองบัวละคร      

 อ.ดานขุนทด จ.นม.



หนา้ท ี11

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.ภูสกุลทรัพย 915,000 หจก.ภูสกุลทรัพย 915,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.ตติญชัย(2004) 1,180,000

บจ.มวลมิตร คอนสตรัคชั่น 1,090,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 950,000
ประกวดราคา

1,520,0001,600,000

กอสรางถนนลาดยาง(Cape Seal)

 สายบานโคกขุนละคร ม.7ต.
25 หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 950,000

หจก.โคราชพัฒนะ
ไมผานการ

ตรวจสอบ

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง
ไมผานการ

ตรวจสอบ

26

เหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ

ขนาดไมนอยกวา45ที่นั่ง(พรอม

น้ํามันเชื้อเพลิง)จํานวน5 คัน       

 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

392,000 392,000 เฉพาะเจาะจงบจ.นครชัยทัวร 392,000 บจ.นครชัยทัวร 392,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     626/63      

 ลว.  11 กย. 63

อิเล็กทรอนิกส
1,520,0001,600,000

สําโรง เชื่อม บานไมเสี่ยว ม.9      

   ต.ดอน อ.ปกธงชัย จ.นม.

25



หนา้ท ี12

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

27

จางเหมารถยนตโดยสารปรับ

อากาศขนาดไมนอยกวา45ที่นั่ง

(พรอมน้ํามันเฃื้อเพลิง)จํานวน5คัน

 ตามโครงการอบรมและศึกษาดู 206,000 206,000 เฉพาะเจาะจงบจ.นครชัยทัวร 206,000 บจ.นครชัยทัวร 206,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     628/63      

 ลว.  11 กย. 63
27  ตามโครงการอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP

 นวัตวิถี

206,000 206,000 เฉพาะเจาะจงบจ.นครชัยทัวร 206,000 บจ.นครชัยทัวร 206,000
เสนอราคาต่ําสุด  ลว.  11 กย. 63

28

จางเหมารถยนตโดยสารปรับ

อากาศขนาดไมนอยกวา45ที่นั่ง

(พรอมน้ํามันเฃื้อเพลิง)จํานวน5

คันตามโครงการอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP

 นวัตวิถีประชาชนทั่วไป  อ.บัว

ลาย จ.นม.

460,000 460,000 เฉพาะเจาะจงบจ.นครชัยทัวร 460,000 บจ.นครชัยทัวร 460,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     629/63      

 ลว.  11 กย. 63



หนา้ท ี13

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

29

จางเหมารถยนตโดยสารปรับ

อากาศขนาดไมนอยวา45ที่นั่ง 

(พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง)          

จํานวน5 คัน อ.สูงเนิน จ.นม.

190,000 190,000 เฉพาะเจาะจงบจ.นครชัยทัวร 190,000 บจ.นครชัยทัวร 190,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     627/63      

 ลว. 11 กย. 63

30

จางเหมารถยนตโดยสารปรับ

อากาศขนาดไมนอยกวา45ที่นั่ง

(พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง)จํานวน5คนั

 ตามโครงการอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP

 นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป           

อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

324,000 324,000 เฉพาะเจาะจงบจ.นครชัยทัวร 324,000 บจ.นครชัยทัวร 324,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     630/63      

 ลว. 9 กย. 63

บจ.ประยูรรุงกิจเกษตร 528,000 บจ.ประยูรรุงกิจเกษตร 528,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     750/63      

 ลว.  25 กย. 63

หจก.เอส.เอช คอนสตรัคช่ัน 600,000

31
ปรับปรุงรั้วอาคารสํานักงาน        

 อบจ.นม.
610,000610,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี14

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

32

จางซอมรถขุดเจาะบอบาดาลย่ีหอ

HINOหมายเลขทะเบียน 87-2166

 นครราชสีมา รหัสพัสดุ 

035-55-0001

200,000 156,010 เฉพาะเจาะจงบจ.ก๋ีพัฒนายนต 155,510 บจ.ก๋ีพัฒนายนต 155,510
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     643/63      

 ลว.  15 กย. 63

33

จางซอมรถหัวลากจูง (เทเลอร) 

ยี่หอ ISUZUหมายเลขทะเบียน

87-1643นครราชสีมา รหัส

013-55-0004

300,000 267,500 เฉพาะเจาะจงบจ.ก๋ีพัฒนายนต 266,500 บจ.ก๋ีพัฒนายนต 266,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     642/63      

 ลว.  15 กย. 63

34

จางซอมรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ

ยี่หอ JCB หมายเลขทะเบียน       

 ตจ.1959 นครราชสีมา รหัสพัสดุ

 018-55-0006

300,000 243,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ก๋ีพัฒนายนต 242,000 บจ.ก๋ีพัฒนายนต 242,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     641/63      

 ลว.  15 กย. 63



หนา้ท ี15

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.สาธิตเรืองกิจ 947,000

หจก.ตติญชัย(2004) 800,000
35

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,032,0001,000,000

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท   

 ติกคอนกรีตถนนสายนานิคม-

หนองหวาเอน จากบานหนองเม็ก

 ม.9 ถึง บานสระไผ ม.4 ต.ดาน หจก.ตติญชัย(2004) 800,000

หจก.แอล.เอสเอช.กรุป(2000) 850,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 730,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 730,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,837,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,830,000

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 1,810,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,800,000

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 2,200,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,620,000 หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,620,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     742/63      

 ลว.  25 กย. 63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,269,471.682,413,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท   

 ติกคอนกรีต อบจ.นม. 01201 

บานบุ-บานลองตอง อ.เมือง จ.นม.

36

อิเล็กทรอนิกส ม.9 ถึง บานสระไผ ม.4 ต.ดาน

ชาง เชื่อม ม.10 บ.หนองหวาเอน 

ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ  จ.นม.



หนา้ท ี16

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 884,000

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

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

37 1,112,600
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท   

 ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement 

in-Place Recycling)อบจ.นม.

07301 บานโคกวังวน-บานขี้ตุน   

 อ.โชคชัย จ.นม. หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 920,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 2,990,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 3,100,000

หจก.ตติญชัย(2004) 3,280,000

หจก.กฤติมา กอสราง 2,480,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 2,470,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 2,470,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 2,870,000

39
ซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุ

คงทน จํานวน14 รายการ
25,005 25,005 เฉพาะเจาะจงหจก.พรวิวัตพานิช 25,005 หจก.พรวิวัตพานิช 25,005

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     689/63      

 ลว.  15 กย. 63

40
ซื้อวัสดุอมพิวเตอร ประเภทวัสดุ

สิ้นเปลืองจํานวน9รายการ
99,000 99,000 เฉพาะเจาะจงหจก.ภูริณัฐเทรดดิ้ง 99,000 หจก.ภูริณัฐเทรดดิ้ง 99,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     690/63      

 ลว.  15 กย. 63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
4,253,059.064,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท   

 ติกคอนกรีต อบจ.นม. 23203 

บานนาแค-บานหนองขามดี        

   อ.แกงสนามนาง จ.นม.

38

 อ.โชคชัย จ.นม.



หนา้ท ี17

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

41
ซื้อวัสดุเครื่องแตงกายชุดผจญ

เพลิงภายในอาคารครบชุด
500,000 498,000 เฉพาะเจาะจงบจ.คิวเทคไดรฟ29 496,000 บจ.คิวเทคไดรฟ29 496,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     84/63       

ลว.  15 กย. 63

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,477,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,470,000หจก.ตติญชัย(2004) 1,470,000

บจ.ชอนาภัค คอนกรีต 2,000,000

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 1,870,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,720,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,250,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 1,250,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     738/63      

 ลว.  24 กย. 63

หจก.รวมทรัพย 2018 1,450,000

2,055,0001,997,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

คอนกรีต อบจ.นม.26201          

  ดานขุนทด-หนองแวง             

 อ.เทพารักษ จ.นม.

42
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี18

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก. ณภัทร ธิดา คอนสครัคช่ัน 1,120,000

หจก. พงศรุงทรัพยบริการ 1,526,400

บจ. มวลมิตร คอนสตรัคชั่น 1,447,200

หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,000,000 หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,000,000
สมบัติครบถวน

ยังไมทําสัญญากอสรางถนนคสล.บานศรีสุข ม.8 หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,000,000 หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,000,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.โชคดีทวีทรัพย การโยธา 1,140,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,500,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,190,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,470,000

หจก.พัฒนาจักราชสีมากอสราง 1,240,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,547,000

หจก.แอล.เอสเอช.กรุป(2000) 1,600,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,400,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,400,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,900,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,654,0001,670,000

กอสรางถนนคสล.บานศรีสุข ม.8 

ต.ดอนชมพู ไปบานดอนเปลา 

เชื่อม ทต.ใหม อ.โนนสูง จ.นม.

43

44
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,922,0002,000,000

กอสรางถนนลาดยางจากบาน

หนองเม็ก ม.9 ต.ดานชาง ถึงบาน

น้ําออม ต.บัวใหญ อ.บัวใหญ       

  จ.นม.



หนา้ท ี19

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

45

ปูกระเบื้องโรงอาหารหอประชุม

100/27 โรงเรยีนสาหรายวิทยาคม

 อ.ชุมพวง จ.นม.

497,000 496,000 เฉพาะเจาะจงหจก. บุญพระกอด 492,000 หจก. บุญพระกอด 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     649/63      

 ลว.  16 กย. 63

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,280,000หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,280,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,400,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,200,000

หจก.แอล.เอสเอช.กรุป(2000) 1,300,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 938,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 938,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

47

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร

อเนกประสงค รร.สุขไพบูลยวิรยิะ

วิทยา อ.เสิงสาง จ.นม.

493,000 493,000 เฉพาะเจาะจงนายอดิศักดิ์  สอนสุทธิ 490,000 นายอดิศักดิ์  สอนสุทธิ 490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     646/63      

 ลว.  15 กย. 63

46

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท   

  ติกคอนกรีต อบจ.นม.12205 

บานหนองบัวลาย-บานหนองแดง

นอย อ.บัวลาย จ.นม.

1,374,000 1,475,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี20

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.ตติญชัย(2004) 1,230,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,320,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,167,000

หจก.  ไซโซ คอนสตรัคช่ัน 1,055,333 หจก.  ไซโซ คอนสตรัคช่ัน 1,055,333
สมบัติครบถวน

ยังไมทําสัญญา

48

กอสรางถนน คสล.บานวะยาว ม.4

 ต.หนองหญาขาว เชื่อม คุมบาน

โคก บานหนองแวง ม.2            
1,500,000 1,500,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.  ไซโซ คอนสตรัคช่ัน 1,055,333 หจก.  ไซโซ คอนสตรัคช่ัน 1,055,333
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

บจ.วันกิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง
เอกสารไม

ถูกตอง

49
กอสรางถนนคสล.รร.ประทาย     

    อ.ประทาย จ.นม.
498,000 443,000 เฉพาะเจาะจงหจก.โชคอุดมกอสราง 439,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 439,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     661/63      

 ลว.  18 กย. 63

50

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย(Sotat Rooftop) 

สํานักการชาง อบจ.นม

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ. ไทย โซลารเวย 493,000 บจ. ไทย โซลารเวย 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     761/63      

 ลว.  18 กย. 63

51

เทพื้นหินขัดอาคารอเนกประสงค  

 สน.ศท.ข้ันลอย โรงเรยีนสาหราย

วิทยาคม อ.ชุมพวง จ.นม.

444,000 443,000 เฉพาะเจาะจงบจ. ดาวทองกอสราง 440,000 บจ. ดาวทองกอสราง 440,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     648/63      

 ลว.  16 กย. 63

โคก บานหนองแวง ม.2            

ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นม.



หนา้ท ี21

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 764,000

หจก.ตติญชัย(2004) 888,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 725,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 920,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
52

กอสรางถนนลาดยาง บานหวย

จรเขรุงเรือง ม.18 ต.หินดาด 

เชื่อมบานซับสนุน ม.23           

ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นม.

1,000,000 890,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 920,000

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 720,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 720,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.โชคดีทวีทรัพย การโยธา 1,353,000 หจก.โชคดีทวีทรัพย การโยธา 1,353,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     746/63      

 ลว.  25 กย. 63

หจก.วงษสวาง คอนกรีต 1,595,000

บจ.มวลมิตร คอนสตรัคชั่น 1,730,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,770,000

หจก. ส.โชคดีอุตสาหกรรม 1,876,102.75

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,800,000

หจก. มัชรินทร เอ็นจีเนียริ่ง 1,385,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,621,140

บจ.รวมยินดี
ไมผานการตว

จสอบ

ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นม.

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,977,0002,000,000

กอสรางถนน คสล. ม.13 บาน

หนองรังงาม ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง 

เชื่อมบานหนองจาน ม.3            

 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นม.

53



หนา้ท ี22

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.พ.สิรภพ 1,330,000

หจก. พงศรุงทรัพยบริการ 1,855,000

หจก. พัฒนาจักราชราชสีมา
1,640,000ประกวดราคา

2,026,0001,992,000

กอสรางคสล.จากบ.หนองนกเปด 

ม.9 ต.บานยาง อ.ลําทะเมนชัย    54
หจก. พัฒนาจักราชราชสีมา

กอสราง
1,640,000

บจ.ปอมปราการ นคร 1,680,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,288,000 หจก.โคราชพัฒนะ 1,288,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.อังครงครักษพาณิชย 1,449,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,026,0001,992,000ม.9 ต.บานยาง อ.ลําทะเมนชัย    

    จ.นม.
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หนา้ท ี23

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.เสิงสางการโยธา 1,140,000

หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,040,000 หจก.ธนกรเจริญทรัพย 1,040,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก. เอส.เอช.คอนสตรัคช่ัน 1,155,000หจก. เอส.เอช.คอนสตรัคช่ัน 1,155,000

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 1,400,000

บจ. มวลมิตร คอนสตรัคชั่น 1,237,000

กิจการรวมคา บริษัท ทองพูน

วิรัฒน จํากัด
1,230,000

หจก.ตติญชัย(2004) 1,170,000

หจก.คาชพัฒนะ 1,250,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,250,000

56 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 148,000 148,000 เฉพาะเจาะจงรานแสวงอะไล โทรทัศนเครื่องเย็น 147,520 รานแสวงอะไล โทรัศน เครื่องเย็น 147,520
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     91/63       

ลว.  22กย. 63

57 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 143,000 143,000 เฉพาะเจาะจงรานแสวงอะไล โทรทัศนเครื่องเย็น 142,500 รานแสวงอะไล โทรทัศนเครื่องเย็น 142,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     90/63       

ลว. 22กย. 63

58
จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน รอกไฟฟา

2.0 ตัน
158,600 158,600 เฉพาะเจาะจงรานแสวงอะไล โทรทัศนเครื่องเย็น 158,100 รานแสวงอะไล โทรทัศนเครื่องเย็น 158,100

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     89/63       

ลว. 22กย. 63

55
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,540,8001,580,000

กอสรางถนน คสล. ม.10 บาน

หนองออก ต.จอหอ ถึงบานหัวสระ

 ม.5 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นม.



หนา้ท ี24

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

59

จางเหมาบริษัทรักษาความ

ปลอดภัยทรพัยสินสถานที่อาคาร

ใหกับอบจ.นม.จํานวน 8 แหง

384,000 384,000 เฉพาะเจาะจง
บจ.รักษาความปลอดถัย ทีเอ็น

เอ็น การด2009
332,550

บจ.รักษาความปลอดถัย ทีเอ็น

เอ็น การด2009
332,550

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     749/63      

 ลว.  25 กย. 63

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท   

60

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท   

 ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement 

in-Place Recycting)อบจ.นม.

07301 บานโคกวังวน-บานขี้ตุน   

 อ.โชคชัย จ.นม.

500,000 750,500 เฉพาะเจาะจงหจก.ณัฐพล 2510นครราชสีมา 495,000 หจก.ณัฐพล 2510นครราชสีมา 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     669/63      

 ลว.  22 กย. 63

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,420,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,420,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     747/63      

 ลว.  25กย. 63

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 2,100,000

หจก.แอล.เอสเอช.กรุป(2000) 1,799,000

หจก. บุญประเสริฐรุงเรือง สมบัติไมถูกตอง

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,158,0002,000,000

ซอมสรางถนนลาดยาง สายทาง

บานหัวหนอง ต.บัวใหญ-บานเสมา

ใหญ ต.เสมาใหญ อ.บัวใหญ จ.นม.

61



หนา้ท ี25

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

62

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา      

 อ.สีคิ้ว จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,000 บจ.ไทย โซลารเวย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     755/63      

 ลว.  28 กย. 63

63

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนกฤษณาวิทยา อ.สีคิ้ว    

จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,000 บจ.ไทย โซลารเวย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     756/63      

 ลว.  28 กย. 63

64

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)

โรงเรียนคลองไผ อ.สิคว จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,000 บจ.ไทย โซลารเวย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     757/63      

 ลว.  28 กย. 63

65

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)

โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา อ.สีคิ้ว 

จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,000 บจ.ไทย โซลารเวย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     758/63      

 ลว.  28 กย. 63



หนา้ท ี26

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

66

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)

โรงเรียนปากชองพิทยาคม อ.ปาก

ชอง จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 493,000 บจ.ไทย โซลารเวย 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     759/63      

 ลว.  28 กย. 63

67

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)

โรงเรียนปากชอง 2  อ.ปากชอง 

จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 493,000 บจ.ไทย โซลารเวย 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     760/63      

 ลว.  28 กย. 63

68

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว        

    อ.สีคิ้ว จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,000 บจ.ไทย โซลารเวย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     762/63      

 ลว.  28 กย. 63

69

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร อ.สีคิ้ว     

 จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,000 บจ.ไทย โซลารเวย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     763/63      

 ลว.  28 กย. 63



หนา้ท ี27

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

70

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ        

    อ.โนนไทย จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 493,000 บจ.ไทย โซลารเวย 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     764/63      

 ลว.  28 กย. 63

71

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนโตนดพิทยาคม อ.โนนสูง 

จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,500 บจ.ไทย โซลารเวย 494,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     765/63      

 ลว.  28 กย. 63

72

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)

โรงเรียนมะคาวิทยา อ.โนนสูง      

 จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลาวเวย 494,500 บจ.ไทย โซลาวเวย 494,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     766/63      

 ลว.  28 กย. 63

73

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)

โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลา

นครราชสีมา อ.เมือง จนม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลาวเวย 493,000 บจ.ไทย โซลาวเวย 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     767/63      

 ลว.  28 กย. 63



หนา้ท ี28

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

74

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,500 บจ.ไทย โซลารเวย 495,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     768/63      

 ลว.  28 กย. 63

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

75

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนกุดจิกวิทยา อ.สูงเนิน     

  จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,500 บจ.ไทย โซลารเวย 495,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     769/63      

 ลว.  28 กย. 63

76

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนวังรางพิทยาคม อ.สูงเนิน

 จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,500 บจ.ไทย โซลารเวย 495,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     770/63      

 ลว.  28 กย. 63

77

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อ.

เฉลิมพระเกียรติ จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     771/63      

 ลว.  28 กย. 63



หนา้ท ี29

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

78

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนประทาย อ.ประทาย จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 493,500 บจ.ไทย โซลารเวย 493,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     772/63      

 ลว.  28 กย. 63

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

79

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)

โรงเรียนวังไมแดง อ.ประทาย จ.

นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 493,500 บจ.ไทย โซลารเวย 493,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     773/63      

 ลว.  28 กย. 63

80

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)

โรงเรียนบานใหมพิทยาคม         

 อ.ครบุรี จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     698/63      

 ลว.  24 กย. 63

81

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)     

   โรงเรียนครบุรี อ.ครบุรี จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     699/63      

 ลว.  24 กย. 63



หนา้ท ี30

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

82

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)  

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม อ.ครบุรี 

จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     700/63      

 ลว.  24 กย. 63

83

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)  

โรงเรียนบานใหญพิทยาคม         

 อ.ครบุรี จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     701/63      

 ลว.  24 กย. 63

84

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)  

โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา     

   อ.เสิงสาง จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 496,000 บจ.ไทย โซลารเวย 496,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     702/63      

 ลว.  24 กย. 63

85

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)

โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม     

   อ.ปกธงชัย จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     703/63      

 ลว.  24 กย. 63



หนา้ท ี31

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

86

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม        

    อ.ครบุรี จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     704/63      

 ลว.  24 กย. 63

87

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)

โรงเรียนอรพิมพวิทยา อ.ครบุรี     

  จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     705/63      

 ลว.  24 กย. 63

88

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

สะแกราชธวัชศกึษา อ.ปกธงชัย 

จ.นม

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     706/63      

 ลว.  24 กย. 63

89

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม อ.วังน้ํา

เขียว จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     707/63      

 ลว.  24 กย. 63



หนา้ท ี32

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

90

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม        

  อ.วังน้ําเขียว จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     708/63      

 ลว.  24 กย. 63

91

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม         

 อ.ปากชอง จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 496,000 บจ.ไทย โซลารเวย 496,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     709/63      

 ลว.  24 กย. 63

92

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม         

 อ.โชคชัย ข.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,000 บจ.ไทย โซลารเวย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     710/63      

 ลว.  24 กย. 63

93

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนสองครพิทยาคม            

   อ. สูงเนิน จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     711/63      

 ลว.  24 กย. 63



หนา้ท ี33

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

94

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม        

   อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     712/63      

 ลว.  24 กย. 63

95

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนดานเกวียนวิทยา           

  อ.โชคชัย จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,000 บจ.ไทย โซลารเวย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     713/63      

 ลว.  24 กย. 63

96

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม            

 อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,000 บจ.ไทย โซลารเวย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     714/63      

 ลว.  24 กย. 63

97

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)  

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา       

   อ.ปากชอง จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 493,000 บจ.ไทย โซลารเวย 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     715/63      

 ลว.  24 กย. 63



หนา้ท ี34

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

98

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม          

   อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,000 บจ.ไทย โซลารเวย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     716/63      

 ลว.  24 กย. 63

99

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม            

อ.พระทองคํา จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,000 บจ.ไทย โซลารเวย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     717/63      

 ลว.  24 กย. 63

100

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนพระทองคํา                 

   อ.พระทองคํา จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,000 บจ.ไทย โซลารเวย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     718/63      

 ลว.  24 กย. 63

101

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ               

 อ.เทพารักษ จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,500 บจ.ไทย โซลารเวย 495,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     719/63      

 ลว.  24 กย. 63



หนา้ท ี35

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

102

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา         

  อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,000 บจ.ไทย โซลารเวย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     720/63      

 ลว.  24 กย. 63

103

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2      

 อ.โนนไทย จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     721/63      

 ลว.  24 กย. 63

104

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)     

 โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม   

  อ.เทพารักษ จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 496,000 บจ.ไทย โซลารเวย 496,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     722/63      

 ลว.  24 กย. 63

105

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนมัธยมหลวพอคูณ         

ปริสุทโธ อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 496,000 บจ.ไทย โซลารเวย 496,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     723/63      

 ลว.  24 กย. 63



หนา้ท ี36

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

106

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนบัวลาย อ.บัวลาย จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 496,000 บจ.ไทย โซลารเวย 496,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     724/63      

 ลว.  24 กย. 63

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

107

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนหินดาดวิทยา  อ.หวย

แถลง จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     725/63      

 ลว.  24 กย. 63

108

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)  

โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค     

  อ.บัวลาย จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     726/63      

 ลว.  24 กย. 63

109

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)  

โรงเรียนประชามิมิตร อ.บัวใหญ 

จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     727/63      

 ลว.  24 กย. 63



หนา้ท ี37

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

110

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม         

  อ.คง จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 493,500 บจ.ไทย โซลารเวย 493,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     728/63      

 ลว.  24 กย. 63

111

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)

โรงเรียนบัวใหญ อ.บัวใหญ จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 493,000 บจ.ไทย โซลารเวย 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     729/63      

 ลว.  24 กย. 63

112

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)

โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม   

    อ.หนองบุญมาก จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     730/63      

 ลว.  24 กย. 63

113

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop)

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม        

    อ.ชุมพวง จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 496,000 บจ.ไทย โซลารเวย 496,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     731/63      

 ลว.  24 กย. 63



หนา้ท ี38

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

114

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม       

 อ.จักราช จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,000 บจ.ไทย โซลารเวย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     732/63      

 ลว.  24 กย. 63

115

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนปรางคทองวิทยา           

 อ.คง จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     733/63      

 ลว.  24 กย. 63

116

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม      

อ.จักราช จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 494,000 บจ.ไทย โซลารเวย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     734/63      

 ลว.  24 กย. 63

117

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนหนองสาหรายวิทยาคม 

อ.ชุมพวง จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 496,000 บจ.ไทย โซลารเวย 496,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     735/63      

 ลว.  24 กย. 63



หนา้ท ี39

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

118

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนเมืองยางศึกษา อ.เมือง

ยาง จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 496,000 บจ.ไทย โซลารเวย 496,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     736/63      

 ลว.  24 กย. 63

119

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 

โรงเรียนชองแมววิทยาคม          

  อ.ลําทะเมนชัย จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ไทย โซลารเวย 495,000 บจ.ไทย โซลารเวย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     737/63      

 ลว.  24 กย. 63



หนา้ท ี40

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.ตติญชัย(2004) 6,970,000

หจก.รัตนชาติกอสราง 6,444,000 หจก.รัตนชาติกอสราง 6,444,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 6,900,000

หจก.โชคชัยหารโยธา 8,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท   

 ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement 
ประกวดราคา หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 6,900,000

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 7,700,000

หจก.มะคาพัฒนาการ
ไมผานการ

พิจารณา

บจ.ชินาภัค คอนกรีต
ไมผานการ

พิจารณา

121

ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร 

โรงเรียนกฤษณาวิทยา อ.สีคิ้ว      

 จ.นม.

462,000 462,000 เฉพาะเจาะจงหจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรคดิ้ง 458,000 หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรคดิ้ง 458,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     694/63      

 ลว.  23 กย. 63

หจก.ตติญชัย(2004) 830,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 790,000 หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 790,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     745/63      

 ลว.  25 กย. 63
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 ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement 

in-Place Recycling) อบจ.นม.

07202 บานานดานเกวียน-บาน

กอก อ.โชคชัย จ.นม.

8,998,400 10,150,403.70
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

122

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

คอนกรีต อบจ.นม.01205 บาน

หนองพลวงใหญ -บานหนองบัว

ศาลา อ.เมือง จ.นม.

1,000,000 1,000,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี41

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.แอล.เอสเอช.กรุป(2000) 1,678,000

หจก.พ.สิรภพ 1,300,000 หจก.พ.สิรภพ 1,300,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

บจ.มวลมิตรคอนตรัคช่ัน 1,670,000
กอสรางถนน คสล.จากตลาดนอย

 ม.12 ชุมทชนโนนเขวา เขต
บจ.มวลมิตรคอนตรัคช่ัน 1,670,000

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 1,815,000

บจ.ชินาภัค คอนกรีต 1,950,000

หจก.แสวงฟากอสราง 1,930,300

หจก.ตติญชัย(2004) 1,690,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,498,000

หจก.อังครงควรักษ 1,383,700

124
ขุดลอกสระ โรงเรยีนครบุรี         

 อ.ครบุรี จ.นม.
200,000 199,000 เฉพาะเจาะจงบจ.ภูน้ําฟากอสราง 197,500 บจ.ภูน้ําฟากอสราง 197,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     740/63      

 ลว.  24 กย. 63

123

 ม.12 ชุมทชนโนนเขวา เขต

เทศบาลโนนแดง เชื่อมเขต อบต.

โนนแดง บานระหันคาย ม.7      

 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นม.

2,000,000 1,990,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี42

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.ตติญชัย(2004) 5,880,000

บจ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 5,270,000

บจ.สามัคคีท่ีดินและเคหะ 5,888,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 4,780,000 หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง
สมบัติครบถวน      8/64       

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท  

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.01204 

บานโคกไผนอย-บานนาตม อ.

เมือง จ.นม.

125
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
6,777,210.116,617,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 4,780,000 หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 4,780,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     8/64       

ลว.  12 ตค.63

126

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัด

ตนไมขางทาง ถนนทางหลวง

ทองถ่ินสายอบจ.นม.17302 บาน

หนองจิก-บานชุมพวง อ.ชุมพวง 

จ.นม.

153,000 153,000 เฉพาะเจาะจงหจก. บ.ีบ.ีเอ็น เทรดดิ้ง 150,000 หจก. บ.ีบ.ีเอ็น เทรดดิ้ง 150,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     754/63      

 ลว.  25 กย. 63

127

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัด

ตนไมขางทาง ถนนทางหลวง

ทองถ่ินสายอบจ.นม.21301 บาน

คลองยาง-บานคลองมวง            

     อ.ปากชอง จ.นม.

153,000 153,000 เฉพาะเจาะจงหจก. บ.ีบ.ีเอ็น เทรดดิ้ง 150,000 หจก. บ.ีบ.ีเอ็น เทรดดิ้ง 150,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     753/63      

 ลว.  25 กย. 63

เมือง จ.นม.



หนา้ท ี43

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

128

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัด

ตนไมขางทาง ถนนทางหลวง

ทองถ่ินสายอบจ.นม.15308 บาน

ทาหลวง-บานกลวย อ.พิมาย จ.นม.

114,750 114,750 เฉพาะเจาะจงนายอมรชัย แซลอ 112,500 นายอมรชัย แซลอ 112,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     752/63      

 ลว.  25 กย. 63

ทาหลวง-บานกลวย อ.พิมาย จ.นม.

129
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง

 ชนิดเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจงราน เอสพี ดับเพลิง โคราช 468,000 ราน เอสพี ดับเพลิง โคราช 468,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     96/63       

ลว.  25 กย. 63

130
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง

 ชนิดผงเคมีแหง ขนาด 15 ปอนด
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจงราน เอสพี ดับเพลิง โคราช 495,830 ราน เอสพี ดับเพลิง โคราช 495,830

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     95/63       

ลว.  25 กย. 63

131

จางเหมาบริหารสําหรับจาง

บุคคลภายนอกทําความสะอาด

อาคารสถานที่ อบจ.นม.

331,110 331,110 เฉพาะเจาะจงหจก.ชุติพนธ อินเตอร 331,110 หจก.ชุติพนธ อินเตอร 331,110
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา



หนา้ท ี44

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,670,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,670,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.ตติญชัย(2004) 1,700,000

หจก. เปมสุขบุรีรัมย 1,720,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
2,083,921.462,117,000

ซอมถนนลาดยางแอสฟลท        

ติกคอนกรีต อบจ.นม.27302 

บานเมืองยาง-บานกระบั้ยงนอก  

 อ.เมืองยาง จ.นม.

132

หจก.ตติญชัย(2004) 600,000

บจ.เกรทครีเอชั่น 659,000

หจก.ไซโซ คอนสตรัคช่ัน 543,208 หจก.ไซโซ คอนสตรัคช่ัน 543,208
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 590,000

134
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน74 

รายการ
490,889 490,889 เฉพาะเจาะจงหจก.จอบส อินฟนนิตี้ 888 490,185 หจก.จอบส อินฟนนิตี้ 888 490,185

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     97/63       

ลว.  29 กย. 63

หจก.ตติญชัย(2004) 590,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 554,000 หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 554,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     1/64       

ลว.  5 ตค.63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
741,900791,000

กอสรางถนน คสล. บานกุดเตางับ

 ม.3 ต.กุดนอย เชื่อมบานสุชัย

พัฒนา ม.7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นม.

133

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
135

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท  

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.07306 

แยกทางหลวง 2017-บานหนอง

ทองคาํ อ.โชคชัย จ.นม.

1,000,000 697,400



หนา้ท ี45

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ      

  หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2563

หจก.โชคทวีทรัพย การโยธา 667,000 หจก.โชคทวีทรัพย การโยธา 667,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

บจ.เกรทคีเอชั่น 900,000

หจก. สยาม เคกรุป 730,000

หจก.ตติญชัย(2004)
ประกวดราคา

940,0001,000,000

กอสรางถนนคสล. บานโคกรวก 

ม.7 ต.หนองหญาขาว เชื่อม บาน
136 หจก.ตติญชัย(2004) .730,000

หจก.ไซโซ คอนสตรัคช่ัน 719,888

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 850,000

บจ.วันกิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง
เอกสารไม

ถูกตอง

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน

พนักงานพัสดุชํานาญงาน

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
940,0001,000,000

ม.7 ต.หนองหญาขาว เชื่อม บาน

หนองแวง ม.2 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว

 จ.นม.

136


