
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1
กอสรางโรงจอดรถยนตโรงเรียนหนอง

หวาพิทยาสรรค อ.บัวลาย จ.นม.
500,000 536,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อาทิตยฉาย คอนสตรัคช่ัน 496,000

หจก.อาทิตยฉาย คอน

สตรัคช่ัน
496,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     379 /64    

 ลว.3สค.64

2
ปรับปรุงบานพักครู โรงเรียนหนองหวา

พิทยาสรรค อ.บัวลาย จ.นม.
150,000 155,000 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเพชร การคา จํากัด 149,000 บ.แสงเพชร การคา จํากัด 149,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     462 /64    

 ลว.1 กย..64

ซอมบํารุงทางของ อบจ.ถนนถายโอน

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

3

ซอมบํารุงทางของ อบจ.ถนนถายโอน

(ทางหลวงหองถื่น)(อบจ.นม.14010) 

บานโคกสะอาด ม.1-บานบุชะอม ม.4 

อ.ปกธงชัย จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคชัยการโยธา 492,000 หจก.โชคชัยการโยธา 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     416 /64    

 ลว.6สค.64

4
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย น้ํายา

เคมีพนฆาเชื้อโรค
435,000 435,000 เฉพาะเจาะจง

บ.เวลเนสส ไลฟ กรุป  

จํากัด
435,000

บ.เวลเนสส ไลฟ กรุป  

จํากัด
435,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     69 /64     

ลว.4สค.64

5

ซื้อถุงยังชีพชวยเหลือประฃาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพ้ืนที่จ.นม.

จํานวน691ถุง

483,700 483,700 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 483,700 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 483,700
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     73 /64     

ลว.9สค.64

6

ปรับปรุงหองน้ําอาคารเรยีบแบบ 318ล/

30 (อาคาร4)โรงเรียนพระทองคาํ        156,000 156,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.ศิลาชาละวัน        

การกอสราง
154,000

หจก.ศิลาชาละวัน        

การกอสราง
154,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     384 /64    

 ลว.4สค.64



หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

7
กอสรางโรงจอดรถ โรงเรยีนบัวลาย      

อ.บัวลาย จ.นม.
500,000 487,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อาทิตยฉาย คอนสตรัคช่ัน 480,000 หจก.อาทิตยฉาย คอนสตรัคช่ัน 480,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     382 /64    

 ลว.3สค.64

8

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุกบานนอย

หนองแวง ม.12 ต.หนองแวง              

อ.เทพารักษ เชื่อมบานศิลารวมสามัคคี 
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก. พีเอส คอนสตรัคช่ัน 480,000 หจก. พีเอส คอนสตรัคช่ัน 480,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     414 /64    

 ลว.5สค.64
8

อ.เทพารักษ เชื่อมบานศิลารวมสามัคคี 

ม.4 ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 500,000 หจก. พีเอส คอนสตรัคช่ัน 480,000 หจก. พีเอส คอนสตรัคช่ัน 480,000
เสนอราคาต่ําสุด  ลว.5สค.64

9

ปรับปรุงซอมแซมหอประชุมโรงเรียน

คลองไผวิทยา (ทาสีหอประชุม)โรงเรียน

คลองไผวิทยา

454,000 453,381 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 448,000 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 448,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     430 /64    

 ลว.11สค.64

10

กอสรางหลังคาคลุมทางเทา      

โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม อ.พระทองคํา   

  จ.นม.

307,000 307,000 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 304,000 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 304,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     420 /64    

 ลว.9สค.64

11

กอสรางถนน คสล.(สายหวยใหญ-ดง

พลอง) จากบานหวยใหญ ม.3 ต.มะคา 

เชื่อมต.หลุมขาว อ.โนนสูง จ.นม.

2,000,000 2,000,000 เฉพาะเจาะจง
หจก. ณภัทร ธิดา       

คอนสตรัช่ัน
1,380,000

หจก. ณภัทร ธิดา       

คอนสตรัช่ัน
1,380,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    449/64     

ลว. 24สค.64

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน50 รายการ 241,883 241,883 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิวัตพานิช 241,583 หจก.พรวิวัตพานิช 241,583
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     71 /64     

ลว.5สค.64



หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน25รายการ 312,210 312,210 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิวัตพานิช 311,650 หจก.พรวิวัตพานิช 311,650
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     70 /64     

ลว.5สค.64

14

ซื้อวัสดุสํานักงาน หมึกเครื่องถายเอกสาร

 เพื่อใชในงานราชการสํานักชาง จํานวน 

5 ราย

386,200 386,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูริณัฐเทรดดิ้ง 386,200 หจก.ภูริณัฐเทรดดิ้ง 386,200
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     72 /64     

ลว.5สค.64

15

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม. 08201 บาน

แปรง-บานหนองกราด อ.ดานขุนทด      

  จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บ.ช.รุงแสงไลทติ้ง จํากัด 472,000 บ.ช.รุงแสงไลทติ้ง จํากัด 472,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     386 /64    

 ลว.5สค.64

16

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม. 01209 บาน

พะเนาว-บานโตนด อ.เมือง จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บ.ช.รุงแสงไลทติ้ง จํากัด 473,000 บ.ช.รุงแสงไลทติ้ง จํากัด 473,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     387 /64    

 ลว.5 สค.64



หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

17

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม. 18205 บาน

กุดจิก-บานโนนคา อ.สูงเนิน จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บ.ช.รุงแสงไลทติ้ง จํากัด 473,000 บ.ช.รุงแสงไลทติ้ง จํากัด 473,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     388 /64    

 ลว.5สค.64

18

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.18206         

บ.หนองตะไก-บ.ดอนกอก อ.สูงเนิน จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บ.ช.รุงแสงไลทติ้ง จํากัด 472,000 บ.ช.รุงแสงไลทติ้ง จํากัด 472,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     389 /64    

 ลว.5สค.64

19

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.10305 บาน

โคงกระพี้-บานคลา อ.โนนสูง จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง บ.ช.รุงแสงไลทติ้ง จํากัด 473,000 บ.ช.รุงแสงไลทติ้ง จํากัด 473,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    390 /64     

ลว.5 สค.64



หนา้ท ี5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

20

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght 

Solat Cell) ถนนสาย อบจ.นม. 

11201 สุขาภิบาลขามสะแกแสง-บาน

หวย       อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

 เอ็นเนอรย่ี  จํากัด
473,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล          

เอ็นเนอรยี่ จํากัด
473,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     391 /64    

 ลว.5สค.64

หวย       อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

21

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.14307 บาน

โคกสระนอย-บานเกาสระแกราช         

อ.ปกธงชัย จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

  เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล            

 เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     392 /64    

 ลว.5สค.64

22

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.05201 บาน

เหลื่อม-บานกุดเวียน อ.บานเหลื่อม จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

  เอ็นเนอรย่ีจํากัด
472,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล            

 เอ็นเนอรย่ีจํากัด
472,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     393 /64    

 ลว.5สค.64



หนา้ท ี6

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

23

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01222        

บานโกรก-ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

  เอ็นเนอรย่ี จํากัด
472,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล            

 เอ็นเนอรย่ี จํากัด
472,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    394/64     

ลว.5 สค.64

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

24

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.22201         

บานไทยเจริญ-โบราณสถานปราสาทหิน

ถนนหัก อ.หนองบุญมาก จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

  เอ็นเนอรย่ี จํากัด
472,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล            

 เอ็นเนอรย่ี จํากัด
472,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    395/64     

ลว.5 สค.64

25

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02102 บาน

เทพนิมิตร-บานประดูงาม อ.ครบุรี จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

  เอ็นเนอรย่ี จํากัด
472,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล            

 เอ็นเนอ ยี่จํากัด
472,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    396/64     

ลว.5 สค.64

26

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.18307         
495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

  เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล            

 เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    397/64     

ลว.5 สค.64



หนา้ท ี7

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

27

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15204        

บานหนองปรือ-บานดงใหญ อ.พิมาย จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพล2501นครราชสีมา 473,000 หจก.ณัฐพล2501นครราชสีมา 473,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    398/64     

ลว.5 สค.64

28

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.09304       

บานมะคา-บานโตนด อ.โนนไทย จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

  เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล            

 เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    399/64     

ลว.5 สค.64

29

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.10309 บานดง

พลอง-เทศบาลมะคา อ.โนนสูง จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

  เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล            

 เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    400 /64     

ลว.5 สค.64

30

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01208 บานตะ

คองเกา-บานหนองกระทุม อ.เมือง จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

  เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล            

 เอ็นเนอรย่ีจํากัด
473,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    401/64     

ลว. 5สค.64



หนา้ท ี8

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

31

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.07305 บาน

ดานเกวียน-บานกุดจอกใหญ อ.โชคชัย 

จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

  เอ็นเนอรย่ีจํากัด
473,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล            

 เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    402/64     

ลว. 5สค.64

จ.นม.

32

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม. 04203 บาน

ตะโก-บานโคกตะพาบ อ.คง จ.นม.

495,000 476,000 เฉพาะเจาะจง
บทีซี รีนิวอะเบิ้ล         

เอ็นเนอรยี่ จํากัด
473,000

บทีซี รีนิวอะเบิ้ล            

เอ็นเนอรยี่ จํากัด
473,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     403 /64    

 ลว.5สค.64

33

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.22204 บาน

ใหมอุดม-บานพระ อ.หนองบุญมาก จ.

นม.

495,000 476,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล         

เอ็นเนอรยี่ จํากัด
473,000

บทีซี รีนิวอะเบิ้ล         

เอ็นเนอรยี่ จํากัด
473,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     404 /64    

 ลว.5สค.64



หนา้ท ี9

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

34

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15205 สาย

เมนที่5 อ.พิมาย จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

  เอ็นเนอรย่ี จํากัด
472,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล            

 เอ็นเนอรย่ี จํากัด
472,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     405 /64    

 ลว.5สค.64

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

35

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.07208 บาน

ปอพราน-บานหัวสะพาน อ.โชคชัย จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

  เอ็นเนอรย่ี จํากัด
472,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล            

 เอ็นเนอรย่ี จํากัด
472,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     406 /64    

 ลว.5สค.64

36

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01223 บาน

เสาหงษ-บานนากลาง อ.เมือง จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

  เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล            

 เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    407 /64     

ลว.5 สค.64

37

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.22302 บาน

ซับตะครอ-บานหัวทํานบ อ.หนองบุญ

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

  เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล            

 เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    408 /64     

ลว.5 สค.64



หนา้ท ี10

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

38

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม. 07301 บาน

โคกวังวน-บานขี้ตุน อ.โชคชัย จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

 เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

เอ็นเนอรยี่ จํากัด
473,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     409 /64    

 ลว.5สค.64

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

39

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght Solat 

Cell) ถนนสาย อบจ.นม.14308 บาน

นกออก-บานหนองหญาปลอง อ.ปก

ธงชัย จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล           

  เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล            

 เอ็นเนอรย่ี จํากัด
473,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     410 /64    

 ลว.5สค.64

40

โครงการเพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย(LED Street Linght 

Solat Cell) ถนนสาย อบจ.นม. 

02307 บานแชะ-บานโนนกลาง อ.คร

บุรี จ.นม.

495,000 479,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล          

เอ็นเนอรยี่ จํากัด
473,000

บ.ทีซี รีนวิอะเบิ้ล         

เอ็นเนอรยี่ จํากัด
473,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     411 /64    

 ลว.5สค.64

41
ทาสีอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12

หองเรียน โรงเรียนพระทองคาํ
150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง

หจก.ศิลาชาละวัน         

การกอสราง
148,000

หจก.ศิลาชาละวัน        

การกอสราง
148,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    434/64     

ลว.16 สค.64



หนา้ท ี11

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

42
โครงการผลิตและเผยแพรวารสาร        

อบจ.นม.  ประจําป2564
450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม พี โปร เซ็นเตอร 450,000 หจก.เอ็ม พี โปร เซ็นเตอร 450,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    418/64     

ลว.9 สค.64

43

ปรับปรุงถนนหินคลุกบ.ทํานบเทวดา ม.5

 ต.สํานักตะครอ เชื่อมบ.เทพประทานพร

 ม.19 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ จ.นม.

500,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสคอนสตรัคช่ัน 99 492,000 หจก.พีเอสคอนสตรัคช่ัน 99 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    435/64     

ลว.16 สค.64

 ม.19 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ จ.นม.

44
ปรับปรุงซอมแซมหองสวม(หองสุขา)     

โรงเรียนวังรางพิทยาคม อ.สูงเนิน จ.นม.
204,000 204,000 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 201,000 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 201,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     419 /64    

 ลว.9สค.64

45
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง             

  จํานวน4 รายการ
127,600 127,600 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรพล 2020 127,100 หจก.วีรพล 2020 127,100

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     84 /64     

ลว.11สค.64

46

จางซอมรถมอเตอรเกรดเดอร รุน เอ็ม จี

 400 หมายเลขทะเบียน ต 2218 

นครราชสีมา รหัสพัสดุ 015-28-0001

200,000 158,530 เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 158,000 หจก.บี.บ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 158,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    426 /64     

ลว.10สค.64

47

ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติงาน ชั้น3

และชั้น4 อาคารมูลนิธิมิราเคล ออฟไลฟ 

ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี อ.เมือง จ.นม.

251,841 251,841 เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนกสรณ  พาณิชย 248,000 หจก.พรชนกสรณ  พาณิชย 248,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    431 /64     

ลว.11 สค.64



หนา้ท ี12

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

48

กอสรางถนนหินคลุก บานอรพิมพ ม.1 

ต.อรพิมพเชื่อม บานขาคีม ม.6 ต.แชะ 

อ.ครบุรี จ.นม.

500,000 571,750 เฉพาะเจาะจง บ.ภูน้ําฟากอสราง จํากัด 494,000 บ.ภูน้ําฟากอสราง จํากัด 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    439/64     

ลว. 17สค.64

49

กอสรางถนนAsphaltic Concrete บาน

หนองผักบุง ม.11 ต.หนองน้ําใส เชื่อม 1,000,000 1,325,000
ปรหะดวดราคา

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

49 หนองผักบุง ม.11 ต.หนองน้ําใส เชื่อม 

บานบุคา ม.3 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นม.

1,000,000 1,325,000
ปรหะดวดราคา

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

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

50
โครงการถนน อบจ.นม.15102 สายเมน

ที่4 อ.พิมาย จ.นม.
3,530,000 3317426.17

ปรหะดวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.โคราชพัฒนะ 2,484,000 หจก.โคราชพัฒนะ 2,484,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    509/64     

ลว. 9 กย.64

51

กอสรางซอมสรางถนนแอสฟลทคอนกรีต

 บานแก ม.3 ต.วังหิน เชื่อม ตลาดนาบุญ

 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นม.

990,000 1,260,000
ปรหะดวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง

ชัยภูมิ
860,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง

ชัยภูมิ
860,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    473/64     

ลว. 2 กย.64

52
ปรับปรุงหองน้ํานักเรียน โรงเรียนทัพรั้ง

พิทยาคม ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคํา จ.นม.
305,000 305,000 เฉพาะเจาะจง

หจก.ศิลาชาละวัน        

การกอสราง
300,000

หจก.ศิลาชาละวัน        

การกอสราง
300,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    433/64     

ลว. 16สค.64

53

ปรับปรุงซอมแซมอาคารประอบ(ทาสี

อาคารอุตสาหกรรม)โรงเรียนคลองไผ

วิทยา

195,200 195,000 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 193,000 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 193,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    428/64     

ลว. 11สค.64



หนา้ท ี13

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

54

ซื้อถุงยังชีพชวยเหลือแประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่จังหวัด

นครราชสีรมา

302,400 302,400 เฉพาะเจาะจง บ.ทํางาย จํากัด 302,400 บ.ทํางาย จํากัด 302,400
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    92 /64     

ลว.17สค.64

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน          
55

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน          

โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อ.โชคชัย จ.นม.
500,000 432,877 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเพชร การคา จํากัด 429,000 บ.แสงเพชร การคา จํากัด 429,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    436/64     

ลว.17 สค.64

56

ซอมบํารุงทางของอบจ.ถนนถายโอน

(ทางหลวงทองถิ่น)อบจ.นม.23203 บาน

นาแค-บานหนองขามดี อ. แกงสนามนาง

 จ.นม.

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

เสนอราคาต่ําสุด

    442/64     

ลว. 19สค.64

57

ขุดลอกลําชะเนียง บานสะพาน ม.2     

 ต.ลําคอพงษ เชื่อมตอ บานหนองนา ม.9

 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นม.

409,000 409,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสราง 382,000 หจก.โชคอุดมกอสราง 382,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    440/64     

ลว. 18สค.64

58

กอสรางถนนคสล.เชื่อมระหวาง ต.บาน

หินแห ม.8 ต.สีดา ถึงบานดอนเตง็ ม.5 

ต.หนองตาดใหญ อ.สีดา จ.นม.

500,000 531,000 เฉพาะเจาะจง บ.ดาวทองกอสราง จํากัด 493,000 บ.ดาวทองกอสราง จํากัด 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    445/64     

ลว. 23สค.64



หนา้ท ี14

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

59
ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา อาคารเรียน4 

ชั้น 12หองเรียน(อาคาร4)โรงเรยีนครบุรี
72,900 73,400 เฉพาะเจาะจง หจก.เสิงสางการโยธา 71,600 หจก.เสิงสางการโยธา 71,600

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    464/64     

ลว. 1 กย.64

60

กอสรางรั้วคสล.ขนาดสูง 2เมตรยาว312 

เมตร โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อ.จัก

ราช จ.นม.

687,000 687,000
ปรหะดวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
บ.ราชสีมายงกิตต จํากัด 649,999 บ.ราชสีมายงกิตต จํากัด 649,999

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

ราช จ.นม.

61

กอสรางถนน คสล.ถนนเลียบคลอง

ชลประทาน เชื่อมระหวาง อบต.มิตรภาพ

 เทศบาลเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว และอบต.

มะเกลือใหม อ.สูงเนิน จ.นม.

1,000,000 1,042,758
ปรหะดวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.ไซโว คอนสตรัคช่ัน 709,000 หจก.ไซโว คอนสตรัคช่ัน 709,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

62

โครงการขยายถนนและสรางทางเดิน

คอนกรีต โรงเรียนประสาทวิทยาคม      

 อ.ดานขุนทด จ.นม.

494,000 220,000 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 218,000 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 218,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    443/64     

ลว. 5สค.64

63

ปรัยปรงุซอมแซมถนนดิน(ปูหินคลุก)

จากสระน้ํากลางหมูที่บาน บานดอน

ตะแบง ม.6 ต.สระจระเข เชื่อม ต.หนอง

บัวละคร อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.คลองแค 493,000 หจก.คลองแค 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      466/64    

 ลว. 1 กย. 64



หนา้ท ี15

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

64

กอสรางถนนคสล.สายในเมืองบานใหม

สามัคคี ม.16 ต.ในเมือง-บานสระงาม    

 ม.12 ต.ทาหลวง อ.พิมาย จ.นม.

500,000 496,000 เฉพาะเจาะจง บ.ราชสีมายงกิตติ จํากัด 490,000 บ.ราชสีมายงกิตติ จํากัด 490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    448/64     

ลว. 24สค.64

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตาม

65

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตาม

โครงการปองกันการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid319) ใน

สถานศึกษาสังกัดอบจ.นม.

2,999,990 2,999,940 เฉพาะเจาะจง บ.เวลเนสส ไลฟ กรุป 2,999,940 บ.เวลเนสส ไลฟ กรุป 2,999,940
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    108/64     

ลว. 23สค.64

66
ปรับปรุงหองน้ําครหูองงนักเรียนชาย-

หญิง โรงเรยีนมัธยมประดูวัฒนา
500,000 501,003.11 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 492,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    493/64     

ลว. 7 กย.สค.64

67

โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรยีนและ

จัดซื้อโตะ-เกาอี้ครู สําหรับโรงเรียน

สังกัดอบจ.นม.

19,904,100 19,791,900
ปรหะดวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.สายสีแกวสกุล 19,738,160 หจก.สายสีแกวสกุล 19,738,160

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

68

ปรับปรุงอาคารสวนชางสุขาภิบาลพรอม

สวนครบ สํานักชาง อบจ.นม. อ.เมือง    

  จ.นม.

378,800 378,800 เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 374,000 หจก.บี.บ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 374,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    451/64     

ลว. 26สค.64



หนา้ท ี16

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

69
ทาสีอาคาร216ล(อาคาร1)โรงเรยีนดาน

เกวียนวิทยา
150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเพชร การคา จํากัด 149,000 บ.แสงเพชร การคา จํากัด 149,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    465/64     

ลว. 1 กย.64

70

กอสรางถนนคสล. สายบ.โนนประดู ม.1

 ต.พะงาด เชื่อมบานสระกรวด ม.2       

    ต.ในเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

500,000 523,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.ณัฐพล 2510

นครราชสีมา
493,000

หจก.ณัฐพล 2510

นครราชสีมา
493,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    450/64     

ลว. 25สค.64

    ต.ในเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

71

กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง2เมตรยาว312

เมตร โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม       

 อ.จักราช จ.นม.

687,000 687,000
ปรหะดวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.บุญธนทรัพย กรุป 619,000 หจก.บุญธนทรัพย กรุป 619,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

72
ซอมแซมอาคารเรยีน108 ล โรงเรยีน

มัธยมบึงปรือ  .
300,000 302,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอส คอนสตรัคช่ัน 99 296,000 หจก.พีเอส คอนสตรัคช่ัน 99 296,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      480/64    

 ลว. 3 กย. 64

73

ซอมสรางถนนลาดยางบานคึมมวง ม.13

 ต.บัวใหญสายบานคึมมวง ไปคุมสวนผัก

 เชื่อมตอเทศบาลเมืองบัวใหญ อ.บัวใหญ

 จ.นม.

500,000 608,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเขียว คอนสตรัคช่ัน 493,000 หจก.ไทยเขียว คอนสตรัคช่ัน 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      485/64    

 ลว. 6 กย. 64

74

ซอมแซมถนนลาดายางแอสฟลทติก

คอนกีต (อบจ.นม.01211) บานหนอง 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 

จํากัด
495,000

บ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 

จํากัด
495,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      470/64    

 ลว. 2 กย. 64



หนา้ท ี17

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

75

ตกแตงภายในอาคารสํานักงานฝาย

บริหารสงเสริมและบริการโรงเรียนเขา

ใหญพิทยาคม อ.ปากชอง จ.นม.

109,000 109,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ดี169 107,500 หจก. ดี169 107,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      517/64    

 ลว. 13 กย. 64

76
กอสรางสนามฟุตซอลคสล. โรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม อ.ครุบรี จ.นม.
450,000 436,900 เฉพาะเจาะจง

หจก. ปรีดาโชค             

  คอนสตรัคข่ัน
430,900

หจก. ปรีดาโชค              

 คอนสตรัคขั่น
430,900

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      483/64    

 ลว. 3 กย. 64
76

ใหญพิทยาคม อ.ครุบรี จ.นม.
450,000 436,900

  คอนสตรัคข่ัน
430,900

 คอนสตรัคขั่น
430,900

เสนอราคาต่ําสุด  ลว. 3 กย. 64

77

กอสรางทอลอดเหลี่ยมคสล.ถนนสาย 

อบจ.นม.04302 ชวงบานโนนพิมาน ม.9

 ต.เมืองคง อ.คง จ.นม.

1,324,000 1,364,111
ปรหะดวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

บ.บี เอ็น บี ดีเวลอปเมนท

 จํากัด
1,310,000

บ.บี เอ็น บี ดีเวลอปเมนท

 จํากัด
1,310,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

78

กอสรางหลังคาทางเดิน(cover Way)

โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค อ.บัวลาย

 จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.อาทิตยฉาย        

คอนสตรัคช่ัน
493,000

หจก.อาทิตยฉาย           

 คอนสตรัคชั่น
493,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      486/64    

 ลว. 6 กย. 64

79

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบบริเวณอาคาร

ภายในอาคารสํานักงานฝายบริหาร

สงเสริมและบริการ โรงเรียนเขาใหญ

พิทยาคม

440,000 440,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดี169 434,000 หจก.ดี169 434,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      516/64    

 ลว. 13 กย. 64



หนา้ท ี18

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

80

ซอมแซมพื้นผิวทางเดินทางลาดดานหลัง

อาคารพักชาย สถานสงเคราะหคนชรา

บานธรรมกรณโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นม.

142,400 142,400 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 138,000 หจก.อินทรีย ประทาย 138,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      472/64    

 ลว. 2 กย. 64

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก บานหวย

81

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก บานหวย

ทราย ม.7 ต.หนองแวง เฃื่อม บานซับ

สําราญ ม.2 ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ จ.นม.

500,000 475,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.พีเอสคอนสตรัคช่ัน 

99
470,000 หจก.พีเอสคอนสตรัคชั่น 99 470,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    454/64     

ลว. 27สค.64

82

ซอมสรางถนนลาดยางบานทาเนิน ม.4  

สายโรงฆาสัตว เชื่อมตอเทศบาลเมืองบัว

ใหญ อ.บัวใหญ จ.นม.

500,000 570,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.ไทยเขียว คอน

สตรัคชั่น
494,000

หจก.ไทยเขียว คอน

สตรัคชั่น
494,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      487/64    

 ลว. 6 กย. 64

83

ปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนย

ประสานงาน อบจ.นม.ประจํา             

    อ.เสิงสาง จ.นม.

500,000 501,339.82 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์  สอนสุทธิ 492,000 นายอดิศักดิ์  สอนสุทธิ 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      476/64    

 ลว. 2 กย. 64

84

ติดตั้งโครงตาขายลวดเหล็กกันนกอาคาร

เรยีนแบบเบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม

150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เสิงสางการโยธา 148,000 หจก.เสิงสางการโยธา 148,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      477/64    

 ลว. 2 กย. 64



หนา้ท ี19

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

85

โครงการทาสีอาคารเรียนแบบชั่วคราว

ก่ึงถาวร โรงเรยีนหนองบัวพิทยาคม อ.คง

 จ.นม.

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเพชร การคา จํากัด 98,500 บ.แสงเพชร การคา จํากัด 98,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      467/64    

 ลว. 1 กย. 64

86

 กอสรางโครงการถนน อบจ.นม. 01210

 บานนากลาง-บานโปงแมลงวัน อ.เมือง 5,094,000 5,293,629.69
ปรหะดวดราคา บ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 

5,080,000
บ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 

5,080,000
สมบัติครบถวน

ยังไมทําสัญญา86  บานนากลาง-บานโปงแมลงวัน อ.เมือง 

จ.นม.

5,094,000 5,293,629.69
ปรหะดวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

บ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 

จํากัด
5,080,000

บ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน 

จํากัด
5,080,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

87

ปรับปรุงหองน้ํานักเรียน                   

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม                    

  อ.ดานขุนทด จ.นม.

133,000 133549.82 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 131,500 หจก.อัฐกรณกอสราง 131,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      490/64    

 ลว. 7 กย. 64

88

กอสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 

concrete บรเิวณเสนบานบันไดมา ม.4

 ต.ปากชอง เชื่อม บานปางแจง ม.5     

ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นม.

3,700,000 4,296,680
ปรหะดวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.9 อินทรียกอสราง 2,690,000 หจก.9 อินทรียกอสราง 2,690,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

89

กอสรางถนนลาดยาง บ.ภูไทพัฒนา ม.14

 ต.วังไทร เชื่อม บานซับยาง ม.11 ต.

หนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นม.

1,300,000 1,444,161.41
ปรหะดวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.เอส.พี.อินเตอร มาร

เก็ตติ้ง
1,180,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มาร

เก็ตติ้ง
1,180,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา



หนา้ท ี20

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

90

กอสรางถนนคสล. สายยางงามบานศรี

เจริญชัย ม.24 ต.โบสถ อ.พิมาย-บ.เขวา

 ม.8 ต.ประสุข อ.ชมุพวง จ.นม.

500,000 501,610.65 เฉพาะเจาะจง บ.ราชสีมายงกตต จํากัด 493,000 บ.ราชสีมายงกตต จํากัด 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      479/64    

 ลว. 3 กย. 64

91

กอสรางถนนลูกรัง บานหนองเม็กนอย 

ม.10 สายบานหนองเม็กนอย ถึงบาน 500,000 530,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รมไมใบใหญ 493,000 หจก.รมไมใบใหญ 493,000
สมบัติครบถวน       455/64    

91 ม.10 สายบานหนองเม็กนอย ถึงบาน

โสกงูเหลือม ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ จ.นม.

500,000 530,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รมไมใบใหญ 493,000 หจก.รมไมใบใหญ 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      455/64    

 ลว. 27 สค. 64

92

กอสรางถนหินคลุกบ.พนาหนองหิน ม.7 

ต.แชะ อ.ครุบรี เชื่อมบานตะแลง ม.11 

ต.รุงอรุณ อ.โชคชัย จ.นม.

500,000 587,510 เฉพาะเจาะจง บ.ภูฟากอสราง จํากัด 496,000 บ.ภูฟากอสราง จํากัด 496,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    453/64     

ลว. 27สค.64

93

โครงการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนจังหวัดนครราชสีมาตามนโยบาย   

"จังหวัดสะอาด โคราชไรขยะ"ประจําป

งบประมาณ2564 ครั้ง1

496,000 496,000 เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอรเวิลด กรีน จํากัด 491,175 บ.เบตเตอรเวิลด กรีน จํากัด 491,175
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      491/64    

 ลว. 7 กย. 64

94
ปรับปรุงหลังคาทางเชื่อมอาคารโรงเรยีน

เทพารักษราชวิทยาคม
226,000 242,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอส คอนสตรัคช่ัน 99 224,000 หจก.พีเอส คอนสตรัคช่ัน 99 224,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    456/64     

ลว. 27สค.64



หนา้ท ี21

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

95

กอสรางถนนคสล.สายบานชาด ม.6      

 ต.ชีวาน-บานโนนเสว ม.11 ต.กระเบื้อง

ใหญ อ.พิมาย จ.นม.

500,000 496,000 เฉพาะเจาะจง บ.ราชสีมายงกิตติ จํากัด 496,000 บ.ราชสีมายงกิตติ จํากัด 496,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    478/64     

ลว. 3 กย.64

96

กอสรางถนนลาดยาง บาน ยุปอีปูน ม.4 

ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว ถึงต.วังกระทะ อ. 500,000 566,197.02 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.ศิริชัยศีรีกอสราง 495,000 หจก.ช.ศิริชัยศีรีกอสราง 495,000
สมบัติครบถวน

ยังไมทําสัญญา96 ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว ถึงต.วังกระทะ อ.

ปากชอง ข

500,000 566,197.02 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.ศิริชัยศีรีกอสราง 495,000 หจก.ช.ศิริชัยศีรีกอสราง 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด
ยังไมทําสัญญา

97

ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบ

ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด25,000 บีทียู

  จํานวน13เครื่อง

421,200 421,200 เฉพาะเจาะจง บ.มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 421,200 บ.มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 421,200
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      130/64    

 ลว. 2 กย. 64

98
ปรับปรุงบานพักขาราชการระดับ

ผูบรหิาร อ.เมือง จ.นม.
500,000 473,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนกสรณ พาณิชย 468,000 หจก.พรชนกสรณ พาณิชย 468,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      475/64    

 ลว. 2 กย. 64

99

ปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการ

และพนักงานศูนยประสานงาน อบจ.นม.

 อ.เสิงสาง จ.นม.

500,000 501,367.92 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์  สอนสุทธิ 494,000 นายอดิศักดิ์  สอนสุทธิ 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      474/64    

 ลว. 2 กย. 64



หนา้ท ี22

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

100

ปรับปรุงขยายพื้นที่อาคารโรงฝกงาน

พรอมรางระบายน้ํา                   

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ จ.นม.

328,000 361,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อาทิตยฉายคอนสตรัคช่ัน 323,000 หจก.อาทิตยฉายคอนสตรัคช่ัน 323,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      496/64    

 ลว. 8 กย. 64

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครูอาคารเรยีน

101

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครูอาคารเรยีน

216ค โรงเรียนคลองไผวิทยา อ.สีคิ้ว     

จ.นม.

29,800 30,839 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 29,300 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 29,300
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     374 /64    

 ลว.2 สค.64

102
ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํานักเรยีน 

โรงเรียนสองครพิทยาคม อ.สูงเนิน จ.นม.
261,400 263,500 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 259,000 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 259,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     373 /64    

 ลว.2 สค.64

103

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน108ล(ทาสี

อาคาร)โรงเรยีนคลองไผวิทยา      อ.สี

คิ้ว จ.นม.

167,300 167,135 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 166,300 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 166,300
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     371 /64    

 ลว.2สค.64

104

ปรับปรุงระบบไฟฟา (อาคารเรยีนหลังว

ที่3 แบบ318 ค) โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุง

วิทยา

202,000 201,734 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเพชร การคา จํากัด 198,000 บ.แสงเพชร การคา จํากัด 198,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     370 /64    

 ลว.2สค.64

105

ปรับปรุงอาคารเรียนโงอาหาร โรงเรียน

มัธยมบึงปรือ อ.เทพารักษ จ.นม.
200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอส คอนสตรัคช่ัน99 199,000 หจก.พีเอส คอนสตรัคช่ัน99 199,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     413 /64    

 ลว.5สค.64



หนา้ท ี23

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ        

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  2564

106

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน216ค 

(ทาสีอาคาร)โรงเรียนคลองไผวิทยา      

 อ.สีคิ้ว จ.นม.

229,300 163,802 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 163,000 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 163,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    429 /64     

ลว.11 สค.64

107
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน CS213 B 

(ทาสีอาคาร)โรงเรียนตลองไผวิทยา
392,000 391,482 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 389,000 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 389,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    421 /64     

ลว.9 สค.64
107

(ทาสีอาคาร)โรงเรียนตลองไผวิทยา
392,000 391,482 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 389,000 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 389,000

เสนอราคาต่ําสุด ลว.9 สค.64

108

ซอมบํารุงทางของ อบจ.ถนนถายโอน

(ทางหลวงทองถิ่น)(อบจ.นม.14012) 

บานหนองตะแบก-บานหนองประดู       

  อ.ปกธงชัย จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคการโยธา 492,000 หจก.โชคการโยธา 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    427/64     

ลว. 11สค.64

109

ซอมบํารุงทางของ อบจ.ถนนถายโอน

(ทางหลวงทองถิ่น)(อบจ.นม.14307) 

บานโคกสระนอย-บานเกาสะแกราช     

 อ.ปกธงชัย จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคการโยธา 492,000 หจก.โชคการโยธา 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    415/64     

ลว. 6สค.64

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน

              เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


