
หนา้ท ี1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
     รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสญัญา

หรือขัอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

1
ติดตั้งตาขายกันนกพิราบ(อาคาร4)

โรงเรยีนสะแกราชธวัชศึกษา
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชิษณุพงษ อินเตอรกรุป 494,000 หจก.ชิษณุพงษ อินเตอรกรุป 494,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      288/64  

     ลว.11 มิย.

64

2
ปรับปรุงซอมแซมทาสีรั้ว      

โรงเรยีนตลาดไทรพิทยาคม
132,000 132,000 เฉพาะเจาะจง บจ.แสงเพชร การคา 130,000 บจ.แสงเพชร การคา 130,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      279/64  

     ลว.7มิย.64

3
ติดตั้งตาขายกันนก โรงเรียน

ปรางคทองวิทยา
446,000 446,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อาทิตยฉาย คอนตรัคชั่น 442,000 หจก.อาทิตยฉาย คอนตรัคชั่น 442,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      271/64  

     ลว.4มิย.64

4
ปรับปรุงปูกระเบ้ีองพ้ืนอาคาร

เรียน 216(ชั้น2) โรงเรียนปรางค

ทองวิทยา

150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ปฐพีเพิ่มทรัพย 149,000 หจก. ปฐพีเพิ่มทรัพย 149,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      273/64  

     ลว.4 มิย.64

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

5
กอสรางโรงจอดรถครูและบุคลากร

โรงเรยีนประทาย อ.ประทาย จ.นม.
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจ.แสงเพชร การคา 492,000 บจ.แสงเพชร การคา 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      281/64  

     ลว.7 มิย.64

6
ทาสีอาคารเรียน4ชั้น12หองเรียน

ชั้นลางโลง โรงเรียนโตนดพิทยาคม
291,000 291,000 เฉพาะเจาะจง บจ.แสงเพชร การคา 288,000 บจ.แสงเพชร การคา 288,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      348/64  

     ลว.13 กค.

64

7
ทาสีอาคารเรียน 216ล โรงเรียน

ปากชองพิทยาคม
149,000 149,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ด1ี69 147,000 หจก.ด1ี69 147,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      291/64  

     ลว.15 มิย.

64



หนา้ท ี2

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
     รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสญัญา

หรือขัอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

8
ขุดคลองใหมบานหนองนมนาง ม.

8 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย จ.นม.
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสราง 492,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      285/64  

     ลว.11 มิย.

64

9
กอสรางตะแกรงกันนกอาคาร242

ล.พิเศษ โรงเรยีนลําพระเพลิง

พิทยาคม .

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชิษณุพงษ อินเตอรกรุป 494,000 หจก.ชิษณุพงษ อินเตอรกรุป 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      318/64  

     ลว.21 มิย.

64

10

ปรัปบรุงหองน้ําครู หองน้ํา

นักเรียนชาย-หญิง โรงเรยีนเขา

ใหญพิทยาคม อ.ปากชอง จ.นม.

240,000 241,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ด1ี69 237,000 หจก.ด1ี69 237,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      292/64  

     ลว.15 มิย.

64

ทาสีอาคารเรียน108 ล.             
สมบัติครบถวน

      296/64  

11

ทาสีอาคารเรียน108 ล.             

    โรงเรยีนกลางดงปุณณวิทยา   

       อ.ปากฃอง จ.นม.

149,700 149,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ด1ี69 145,000 หจก.ด1ี69 145,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      296/64  

     ลว.15 มิย.

64

12
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก      

  แบบ2บาน
165,000 165,000 เฉพาะเจาะจง บจ.มั่งคั่งทรัพย 2018 165,000 บจ.มั่งคั่งทรัพย 2018 165,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      51/64    

   ลว.15 มิย.64

13
กอสรางรั้ว คสล.โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม
499,000 430,682 เฉพาะเจาะจง หจก.เสิงสางการโยธา 490,000 หจก.เสิงสางการโยธา 490,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      316/64  

     ลว.17มิย.

64

14

ปรับปรุงซอมแซมทาสี บานพักครู

และโรงกรองน้ํา โรงเรียนเชาใหญ

พิทยาคม จ.นม.

150,000 149,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ด1ี69 147,300 หจก.ด1ี69 147,300
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      293/64  

     ลว.15 มิย.

64



หนา้ท ี3

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
     รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสญัญา

หรือขัอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

15

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํานักเรียน 

โรงเรยีนกลางดงปุณณวิทยา       

   อ.ปากชอง จ.นม.

127,000 97,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ด1ี69 95,000 หจก.ด1ี69 95,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  338/64     

ลว.28 มิย.64

16

ปรับปรุงหองน้ําครูหองน้ํานักเรียน

 ชาย-หญิง โรงเรียนปากชอง2     

   อ.ปากชอง จ.นม.

240,000 240,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ด1ี69 235,500 หจก.ด1ี69 235,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      294/64  

     ลว.15 มิย.

64

17
กอสรางลานอเนกประสงค คสล.

โรงเรยีนประทาย อ.ประทาย จ.นม.
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจ.แสงเพชร การคา 492,000 บจ.แสงเพชร การคา 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      287/64  

     ลว.11 มิย.

64โรงเรยีนประทาย อ.ประทาย จ.นม. 64

18

ขุดลอกคลองลําซอตลอดท้ังสาย 

จากต.ตะคุเช่ือม ต.เมืองปก        

  อ.ปกธงชัย จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสราง 490,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      286/64  

     ลว.11 มิย.

64

19

ทาสีอาคารหอประชุม100/27 

โรงเรยีนปากชองพิทยาคม          

   อ.ปากชอง จ.นม.

268,000 268,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ด1ี69 266,000 หจก.ด1ี69 266,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      295/64  

     ลว.15 มิย.

64

20
ทาสีอาคารเรียน108ลโรงเรยีนบัว

ลาย
150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อาทิตยฉาย คอนตรัคชั่น 148,000 หจก.อาทิตยฉาย คอนตรัคชั่น 148,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      290/64  

     ลว.14มิย.

64



หนา้ท ี4

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
     รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสญัญา

หรือขัอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

21

กอสรางลานเอนกประสงค         

   (ขางอาคาร242 ล.พิเศษ) 

โรงเรยีนลําพระเพลิงพิทยาคม

420,000 415,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 410,000 หจก.อินทรีย ประทาย 410,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      290/64  

     ลว.14มิย.

64

22

กอสรางถนนหินคลุกสายบานตลิ่ง

ชัน ม.5 ต.จระเขหิน เชื่อมบ.มาบ

พิมาน ม.9 ต.ครบุรีใต อ.ครบุรี จ.

นม.

443,000 440,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล 2510นครราชสีมา 435,000 หจก.ณัฐพล 2510นครราชสีมา 435,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      283/64  

     ลว.11 มิย.

64

23

กอสรางถนนหินคลุกสายบานไผม.

6ต.จระเขหิน เชื่อมบานหวยทราย

 ม.3 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นม.

443,000 436,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล 2510นครราชสีมา 431,000 หจก.ณัฐพล 2510นครราชสีมา 431,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      284/64  

     ลว.11 มิย.

64
 ม.3 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นม.

24

ปรับปรุงซอมแซมระบบจําหนาย

ไฟฟาดานแรงต่ําและไฟสองสวาง

สาธารณะ โรงเรยีนกฤษณาวิทยา  

     ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นม.

344,366.09 344,366.09 เฉพาะเจาะจง ราน วินิจแอนเตอรไพรส 342,000 ราน วินิจแอนเตอรไพรส 342,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      298/64  

     ลว.15 มิย.

64

25
ปรัปปรุงทาสีอาคาเรียนแบบคสล.

216(อาคาร2)โรงเรียนดานเกวียน

วิทยา

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง บจ.แสงเพชร การคา 89,000 บจ.แสงเพชร การคา 89,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

ยงัไมทํา

สัญญา



หนา้ท ี5

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
     รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสญัญา

หรือขัอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

26
กอสรางถนนคสล.โรงเรยีนครบุรี 

อ.ครบุรี จ.นม.
500,000 471,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เสิงสางการโยธา 465,000 หจก.เสิงสางการโยธา 465,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      315/64  

     ลว.17 มิย.

64

27

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Linght Solat Cell ถนนสาย      

     อบจ.นม.14306 บานหนอง

แฟบ -บานโคกนางเหริญ อ.ปก

ธงชัย จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 472,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 472,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      302/64  

     ลว.16 มิย.

64

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

28

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Linght Solat Cell ถนนสาย      

     อบจ.นม.12203 บานปาตอง -

          บานหลุบกุง อ.บัวใหญ 

จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 472,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 472,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      313/64  

     ลว.16 มิย.

64

29

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Linght Solat Cell ถนนสาย      

     อบจ.นม.13304 บานไรออย-

บานหันหวยทราย อ.ประทาย จ.

นม.

495,000 476,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      299/64  

     ลว.16 มิย.

64



หนา้ท ี6

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
     รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสญัญา

หรือขัอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

30

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Linght Solat Cell ถนนสาย      

     อบจ.นม.15103 สายเมนที1่ 

อ.พิมาย จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      305/64  

     ลว.16 มิย.

64

31

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Linght Solat Cell ถนนสาย      

     อบจ.นม.01205 บานหนอง
495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    300/64    

 ลว.16 มิย.64     อบจ.นม.01205 บานหนอง

พลวงใหญ-บานหนองบัวศาลา อ.

เมือง      จ.นม.

32

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Linght Solat Cell ถนนสาย    

อบจ.นม 01207 บานโพธิ์เตี้ย -    

     บานพลกรัง อ.เมือง จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      303/64  

     ลว.16 มิย.

64



หนา้ท ี7

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
     รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสญัญา

หรือขัอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

33

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Linght Solat Cell ถนนสาย      

     อบจ.นม.07306 แยกทาง

หลวง2017-บานหนองทองคํา อ.

โชคชัย จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 472,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 472,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      307/64  

     ลว.16มิย.

64

34

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Linght Solat Cell ถนนสาย      495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      306/64  

     ลว.16 มิย.34 Linght Solat Cell ถนนสาย      

     อบจ.นม.01221 บานฝาย-

บานนาตม อ.เมือง จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000
เสนอราคาต่ําสุด

     ลว.16 มิย.

64

35

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Linght Solat Cellถนนสาย       

 อบจ.นม.10203 สายบ.บิง-บ.เหม

ต่ํา อ.โนนสูง อ.จักราช จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      304/64  

     ลว.16 มิย.

64



หนา้ท ี8

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
     รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสญัญา

หรือขัอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

36

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Linght Solat Cell ถนนสาย      

  อบจ.นม.04204บานหนองบง-

บานสี่เหลื่อม อ.คง จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    301/64    

 ลว.16 มิย.64

37

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Linght Solat Cell ถนนสาย      

     อบจ.นม.12301 บานหนอง
495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 472,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 472,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      311/64  

     ลว.16 มิย.

64     อบจ.นม.12301 บานหนอง

พลวง-บานโคกสะอาด อ.บัวใหญ 

จ.นม.

64

38

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Linght Solat Cell ถนนสาย      

     อบจ.นม.13203 บานดอน

มัน-บานละเลิงเหิน อ.ประทาย จ.

นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 472,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 472,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      312/64  

     ลว.16 มิย.

64



หนา้ท ี9

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
     รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสญัญา

หรือขัอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

39

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Linght Solat Cell ถนนสาย      

     อบจ.นม.13305 บานทุงมน-

บานสําโรง อ.ประทาย จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      308/64  

     ลว.16 มิย.

64

40

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Linght Solat Cell ถนนสาย      

     อบจ.นม.01315 บานโคก

กรวด-บานหนองนมนาง อ.เมือง 

495,000 497,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      310/64  

     ลว.12 มิย.

64

กรวด-บานหนองนมนาง อ.เมือง 

จ.นม

41

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย LED Street 

Linght Solat Cell ถนนสาย      

     อบจ.นม.07202 บานดาน

เกวียน - บานกอก อ.โชคชัย จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000 บจ.ช.รุงแสงไลฟติ้ง 473,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      309/64  

     ลว.16มิย.

64



หนา้ท ี10

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
     รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสญัญา

หรือขัอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

42

ปรัปปรุงซอมแซมระบบไฟฟา

บานพักครู จํานวน5 หลัง 

โรงเรยีนกลางดงปุณณวิทยา

268,500 235,876 เฉพาะเจาะจง หจก.ด1ี69 232,000 หจก.ด1ี69 232,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      440/64  

     ลว.28มิย.

64

43

ขุดคลองน้ําระบายนํ้า             

โรงเรยีนเมืองยางศึกษา อ.เมือง

ยาง จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจ.แสงเพชร การคา 492,000 บจ.แสงเพชร การคา 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      317/64  

     ลว.17 มิย.

64

44

ซอมแซมอาคารชั่วคราวกลุมสาระ

เรียนรู ดนตรีและกีฬาโรงเรยีน

เทพารักษราชวิทยาคม อ.

เทพารักษ จ.นม.

321,000 323,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.พีเอส คอนสตรัคช่ัน 

99
316,000

หจก.พีเอส คอนสตรัคช่ัน 

99
316,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      314/64  

     ลว.16 มิย.

64

45
ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรยีนทัพ

รั้งพิทยาคม อ.พระทองคํา จ.นม..
152,000 152,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 149,000 หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 149,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      327/64  

     ลว.22 มิย.

64

46
ปรับปรุงอาคารจริยธรรม โรงเรียน

โนนไทยคุรุอุปถัมภ2
118,000 118,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 116,000 หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 116,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      347/64  

     ลว.13 กค.

64

47

ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา

อาคารฝกงาน แบบ102/27 

โรงเรยีนกลางดงปุณณวิทยา อ.

ปากชองง จ.นม.

241,000 182,283.63 เฉพาะเจาะจง หจก.ด1ี69 178,500 หจก.ด1ี69 178,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      337/64  

     ลว.28 มิย.

64



หนา้ท ี11

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
     รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสญัญา

หรือขัอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

48

กอสรางถนนลาดยางบานหนอง

ไมแดง ม.13 ต.วังหมี อ.วังนํ้า

เขียวถึงต.วังกะทะ อ.ปากชอง จ.

นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.ศิริชัยคีรีกอสราง 493,000 หจก.ช.ศิริชัยคีรีกอสราง 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      328/64  

     ลว.23มิย.

64

49

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท   

     ติกคอนกรีต อบจ.นม.01206 

    บานใหม-บานหนองเปดน้ํา อ.

เมือง จ.นม.

500,000 606,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ชางอวนคอนสตรัคชั่น 493,000 บจ.ชางอวนคอนสตรัคชั่น 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      322/64  

     ลว.22มิย.

64

50

กอสรางโรงจอดรถจักรยานยนต

นักเรียน โรงเรียนประทาย อ. 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจ.แสงเพชร การคา 493,000 บจ.แสงเพชร การคา 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      358/64  

     ลว.19 กค.50 นักเรียน โรงเรียนประทาย อ.

ประทาย จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจ.แสงเพชร การคา 493,000 บจ.แสงเพชร การคา 493,000
เสนอราคาต่ําสุด

     ลว.19 กค.

64

51

จางโคงการถนนหินคลุก สายทาง

ชุมชนไชยวาล ม.2ในเขตเทศบาล

ต.ไทยโยง-ไชยวาล เชื่อมบานใหม

 ม.8 ต.ครบุรี เชต อบต.ครุบรี

490,000 458,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล1510นครราชสีมา 452,000 หจก.ณัฐพล1510นครราชสีมา 452,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      321/64  

     ลว.22 มิย.

65

52

ปรับปรุงซอมแซมทาสีอาคาร

เอนกประสงคและถังน้ําแชมเปญ 

โรงเรยีนเขาใหญพิทยาคม

356,000 299,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ด1ี69 295,000 หจก.ด1ี69 295,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  336/64     

ลว.28 มิย.64



หนา้ท ี12

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
     รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสญัญา

หรือขัอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

53

ปรับปรุงซอมแซมประตูและ

หนาตาง ของอาคาร 1 และอาคาร

 2         โรงเรยีนกลางดงปุณณ

วิทยา

300,000 304,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ด1ี69 297,000 หจก.ด1ี69 297,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    339/64    

 ลว.28 มิย.64

54

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ โรงเรยีนวัด

ประชานิมิตร อ.บัวใหญ จ.นม.

377,000 383,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.อาทิตยฉาย 

คอนตรัคชั่น
372,000

หจก.อาทิตยฉาย 

คอนตรัคชั่น
372,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      330/64  

     ลว.23 มิย.

64

55

กอสรางถนนหินคลุก ม.9 บาน

ดอนกระชาย เขตองคการบริหาร

สวน ต.ครบุรี อ.ครบุรี เชื่อม ต.
500,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล 2510นครราชสีมา 480,000 หจก.ณัฐพล 2510นครราชสีมา 480,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      320/64  

     ลว.22มิย.

64สวน ต.ครบุรี อ.ครบุรี เชื่อม ต.

ดอน        อ.ปกธงชัย จ.นม.
64

56

ปรับปรุงซอมแซมบานพัก

ขาราชการ อบจ.นม. ถนนราช

ดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นม.

488,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดด้ิง 484,000 หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดด้ิง 484,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      319/64  

     ลว.21 มิย.

64

57

ขุดลอกสระน้ําภายใน            

โรงเรยีนหนองบัวพิทยาคม อ.คง  

    จ.นม.

254,000 254,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาทเวิลด กรูป 350,000 หจก.ชัยนาทเวิลด กรูป 350,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      325/64  

     ลว.22 มิย.

64

58
ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรยีน

ปรางคทองวิทยา อ.คง จ.นม.
139,000 139,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 137,000 หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 137,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      324/64  

     ลว.22มิย.

64



หนา้ท ี13

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
     รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสญัญา

หรือขัอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

59

ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรยีน

ปราสาทวิทยาคม อ.ดานขุนทด จ.

นม.

159,000 159,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 157,000 หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 157,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    331/64    

 ลว.23 มิย.64

60

ขุดลอกสระน้ําภายใน               

   โรงเรียนโนนไทยครุุอุปถัมภ     

       อ.โนนไทย จ.นม.

189,000 189,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 187,000 หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 187,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      326/64  

     ลว.22 มิย.

64

61

กอสรางถนนหินคลุก บานโนน

กระสัง ม.6 ต.กระเบ้ีองใหญ 

อ.พิมาย สายคลองกระเบี้องไปลํา 499,000 549,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ธันยชนก 492,000 บจ.ธันยชนก 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      323/64  

     ลว.22มิย.61 อ.พิมาย สายคลองกระเบี้องไปลํา

สะแทค เชื่อม บานโนนพลกรัง ม.

12 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นม.

499,000 549,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ธันยชนก 492,000 บจ.ธันยชนก 492,000
เสนอราคาต่ําสุด

     ลว.22มิย.

64

62

กอสรางถนนหินคลุก สายบาน

ปฏิรูปที่ดิน ม.3 ต.ไทยสามัคคี 

เชื่อมต.อุดมทรัพย อ.วังนํ้าเขียว

จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.ศิริชัยคีรีกอสราง 492,000 หจก.ช.ศิริชัยคีรีกอสราง 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      329/64  

     ลว.23มิย.

64

63
กอสรางรั้วโรงเรียนหนองบัว

พิทยาคม อ.คง จ.นม.
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจ.เทิคจิตเมืองคงกอสราง 493,000 บจ.เทิคจิตเมืองคงกอสราง 493,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      333/64  

     ลว.25มิย.

64



หนา้ท ี14

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
     รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสญัญา

หรือขัอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

64

ซื้อเครื่องเจาะบอบาดาล

อเนกประสงคพรอมอุปกรณ 

จํานวน2ชุด

19,900,000 19,900,000
ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส
บจ.สิทธิยนต กรุป 19,844,000 บจ.สิทธิยนต กรุป 19,844,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      57/64    

   ลว.2 กค.64

65

ปรับปรุงอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ข 

โรงเรยีนโตนดพิทยาคม ต.โตนด   

   อ.โนนสูง จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจ.แสงเพชร การคา 492,000 บจ.แสงเพชร การคา 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      332/64  

     ลว.25มิย.

64

66
กอสรางรั้วโรงเรียนปรางคทอง

วิทยา อ.คง จ.นม.
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจ.เทิคจิตเมืองคงกอสราง 493,000 บจ.เทิคจิตเมืองคงกอสราง 493,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    334/64    

 ลว.25 มิย.64

67
โครงการทาสีอาคารเรียนแบบ

108ล30โรงเรยีนโตนดพิทยาคม
255,000 255,000 เฉพาะเจาะจง บจ.แสงเพชร การคา 252,000 บจ.แสงเพชร การคา 252,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    335/64    

 ลว.25 มิย.64108ล30โรงเรยีนโตนดพิทยาคม เสนอราคาต่ําสุด  ลว.25 มิย.64

68 ครภุณัฑไฟฟาและวิทยุ 164,800 164,800 เฉพาะเจาะจง ราน วินิจแอนเตอรไพรส 164,800 ราน วินิจแอนเตอรไพรส 164,800
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    55/64     

ลว.25 มิย.64

69

กอสรางถนน คสล.บานหนองขาม

 ม.7 แยก ศพด.หนองขาม ต.

โบสถ อ.พิมาย-บานเขวา ม.8 ต.

ประสุข     อ.ชุมพวง จ.นม.

500,000 498,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ราชสีมายงกิตต 493,000 บจ.ราชสีมายงกิตต 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  341/64     

ลว.29 มิย.64



หนา้ท ี15

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
     รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสญัญา

หรือขัอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

70

กอสรางถนนคสล.บานโนนเมือง 

ม.4 ต.โนนจาน บานหนองหาง ม.

10ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นม.

497,000 517,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อาทิตยฉาย คอนตรัคชั่น 490,000 หจก.อาทิตยฉาย คอนตรัคชั่น 490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  343/64     

ลว.30 มิย.64

71
ปรับปรุงหองน้ําครูอาคาร4 (แบบ

424ล พิเศษ)โรงเรียนประทาย
160,000 160,031.53 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 158,000 หจก.อินทรีย ประทาย 158,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  346/64     

ลว.13 กค.64

72

โครงการทาสีอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ

 ก โรงเรยีนโตนดพิทยาคม อ.โนน

สูง จ.นม.

88,000 88,000 เฉพาะเจาะจง บจ.แสงเพชร การคา 87,000 บจ.แสงเพชร การคา 87,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    342/64    

 ลว.29 มิย.64

ซื้อวัสดุกอสราง วัสดุบํารุงรักษา

73

ซื้อวัสดุกอสราง วัสดุบํารุงรักษา

ทางประเภทหินตางๆ จํานวน 2 

รายการ

213,000 213,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดด้ิง 209,000 หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดด้ิง 209,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    56/64     

ลว.25 มิย.64

74

ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว1,2 

โรงเรยีนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา อ.สี

คิ้ว จ.นม.

500,000 499,971 เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญพลายชมพู 492,000 หจก.เจริญพลายชมพู 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    345/64    

 ลว. 13 กค.64

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


