
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

กอสรางถนนคสล.สายบานหนอง

นาดี หมู6 ต.โนนตูมไปบานลุง

ประดู ม.7 ต.ทาลาด    อ.ชุมพวง

 จ.นม.

3,000,000 3,285,196.83 วิธีคัดเลือก หจก.ว ประยูรกอสราง (1984) 2,990,000 หจก.ว ประยูรกอสราง (1984) 2,990,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      573/64    

ลว.  30 กย. 64

กอสรางถนนคสล. สายบานโนน

โชงโลง ม.2 ต.ดงใหญ เชื่อมบาน สมบัติครบถวน       561/64     

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

2
โชงโลง ม.2 ต.ดงใหญ เชื่อมบาน

ไทรโยง ม.14 ต.กระขอน 

อ.พิมาย จ.นม.

500,000 500,823 เฉพาะเจาะจง บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 493,000 บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      561/64     

ลว. 27กย. 64



หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

3

กอสรางถนน คสล.จากบาน

หนองโบสถ ม.12 ต.วังโรงใหญ 

เชื่อมบานวังโรงนอย ม.4          

  ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นม.

500,000 512,590 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ๊ียบสูนคาวัสดุ 492,000 หจก.เจ๊ียบสูนคาวัสดุ 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      547/64     

ลว. 21กย. 64

4
ปรับปรุงพักผูบริหาร อบจ.นม.   

  อ.เมือง จ.นม.
382,000 382,000 เฉพาะเจาะจง หจก. พรชนกสรณ พาณชิย 379,000 หจก. พรชนกสรณ พาณชิย 379,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      498/64     

ลว. 8 กย. 64  อ.เมือง จ.นม. เสนอราคาต่ําสุด ลว. 8 กย. 64

5

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา อ.

ดานขุนทด จ.นม.

500,000 606,903.96 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 495,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      489/64     

ลว. 7กย. 64

6

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน

(cover Way)โรงเรียนหนองหวา

พิทยาสรรค

500,000 553,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.อาทิตยฉาย            

คอนสตรัคชั่น
492,000

หจก.อาทิตยฉาย            

คอนสตรัคชั่น
492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      486/64     

ลว. 6 กย. 64

7

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม        

 อ.ดานขุนทด จ.นม.

236,000 235,700 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 230,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 230,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      574/64     

ลว.30กย. 64



หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

8

กอสรางถนน คสล.สายหนอง

บัว-หนองผักแวน บานโนนนอย

พัฒนา ม.13 เทศบาลต.ชุมพวง -

อบต.ชุมพวง ต.ชุมพวง            

  อ.ชุมพวง จ.นม.

500,000 460,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภาพ 455,000 หจก.พ.สิรภาพ 455,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      565/64     

ลว.27กย. 64

กอสรางถนนคสล.จากบาน

9

กอสรางถนนคสล.จากบาน

ตะบอง ม.1 ต.โบสถ-บานจารย

ตํารา ม.5 ต.ทาหลวง อ.พิมาย    

 จ.นม.

500,000 517,127 เฉพาะเจาะจง บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 493,000 บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      555/64     

ลว.23กย. 64

10

ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียน

ปากชองพิทยาคม อ.ปากชอง    

จ.นม.

74,000 83,000 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 72,000 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 72,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      521/64     

ลว. 14กย. 64

11

ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียน

ชองแมววิทยาคม อ.ลําทะเมนชัย

 จ.นม.

168,000 168,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภพ 165,000 หจก.พ.สิรภพ 165,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      522/64     

ลว. 14กย. 64

12
ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียน

ประทาย อ.ประทาย จ.นม.
125,000 131,200 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรียประทาย 123,000 หจก.อินทรียประทาย 123,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      514/64     

ลว. 10 กย. 64

13

ซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบ

ดิจิตอล (ขาว-ดํา)               180,000 180,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วัน โอ เอ 180,000 หจก.เดอะ วัน โอ เอ 180,000
สมบัติครบถวน       147/64     



หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

14

ซื้อถุงยังชีพชวยเหลือประชาชนที่

ไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา2019 ในพื้นที่จังหวัดนม.

315,700 315,700 เฉพาะเจาะจง บ.ทํางาย จํากัด 315,700 บ.ทํางาย จํากัด 315,700
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      140/64     

ลว. 7 กย. 64

15

กอสรางลานคสล.โดม โรงเรียน

โนนไทยคุรุอุปถัมภ อ.โนนไทย 365,000 365,000 หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 361,000 หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 361,000
สมบัติครบถวน       499/64     

15 โนนไทยคุรุอุปถัมภ อ.โนนไทย 

จ.นม.

365,000 365,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 361,000 หจก.ชัยนาทเวิลด กรุป 361,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      499/64     

ลว. 8กย. 64

16

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํานักเรียน

 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม     

 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นม.

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรียประทาย 98,500 หจก.อินทรียประทาย 98,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      500/64     

ลว. 8กย. 64

17
ขุดลอกสระน้ําภายในโรเงรียนวัง

หมีพิทาคม อ.วังน้ําเขียว จ.นม.
458,000 458,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ช.ศิริชัยกอสราง 408,000 หจก. ช.ศิริชัยกอสราง 408,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      557/64     

ลว.23 กย. 64

18

กอสรางถนนหินคลุก สายเชื่อมต.

โนนเมืองพัฒนาและ ต.มาบกราด

 บานหนองแดง ม.3        ต.

หนองไทร อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 465,551.04 เฉพาะเจาะจง บ.เทิดจิตเมืองคงกอสรางจํากัด 460,000 บ.เทิดจิตเมืองคงกอสรางจํากัด 460,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      571/64     

ลว.29กย. 64



หนา้ท ี5

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

19

กอสรางถนนหินคลุกบาน

ปราสาทใต ม.14 ต.หินดาดเชื่อม

บานหนองกราดนอย ม.2 ต.หวย

ยง อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 462,426.49 เฉพาะเจาะจง หจก. กิตติศักดิ์ วิศวการโยธา 459,000 หจก. กิตติศักดิ์ วิศวการโยธา 459,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      570/64     

ลว.29กย. 64

20
ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียน

หินดาด อ.หวยแถลง จ.นม.
330,000 356,200 เฉพาะเจาะจง หจก. ดี.ที.คอน 326,000 หจก. ดี.ที.คอน 326,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      510/64     

ลว. 9กย. 64หินดาด อ.หวยแถลง จ.นม. เสนอราคาต่ําสุด ลว. 9กย. 64

21

ซื้อวัสดุในการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา2019(COVID-19)

2,970,000 2,970,000 เฉพาะเจาะจง บ.แทคซาโก  จํากัด 2,970,000 บ.แทคซาโก  จํากัด 2,970,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      144/64     

ลว.15กย. 64

22
กอสรางสนามฟุตบอล โรงเรียน

สองครพิทยาคม
1,900,000 1,848,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.สุพรรณีกอสราง 1,830,000 หจก.สุพรรณีกอสราง 1,830,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      553/64     

ลว.23กย. 64

23

ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียน

เตรียมอุดมนอมเกลา อ.เมือง    

 จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 480,000 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 480,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      542/64     

ลว.20กย. 64

24

ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียนเขา

ใหญพิทยาคม อ.ปากชอง     จ.

นม.

224,000 251,000 เฉพาะเจาะจง บ.ธันยชนก จํากัด 218,000 บ.ธันยชนก จํากัด 218,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      534/64     

ลว.20กย. 64



หนา้ท ี6

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

25

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย(LED Street

 Linght Solat Cell) โรงเรียน

เขาใหญพิทยาคม ต.โปงตาลอง 

อ.ปากชอง จ.นม.

1,300,000 1,258,000 วิธีคัดเลือก บ.ธรรมาอนันต(ทีเอ็มเอ)จํากัด 1,250,000 บ.ธรรมาอนันต(ทีเอ็มเอ)จํากัด 1,250,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      584/64     

ลว.30กย. 64

ปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร

26

ปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร

ประกอบ เบ็ดเสร็จ ก            

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม        

อ.จักราช จ.นม.

210,000 210,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 207,000 หจก.อินทรีย ประทาย 207,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      471/64     

ลว. 2 กย. 64

27

กอสรางถนน คสล.จากตลาดนอย

 ม.12 ชุมชนโนนเขวา เขต

เทศบาลต.โนนแดง เช่ือมเขต 

อบต.โนนแดง บ.ระหันคาย ม.7 

ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นม.

2,000,000 1,990,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภพ 1,300,000 หจก.พ.สิรภพ 1,300,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      503/64     

ลว. 8 กย. 64

28

ชุดลอกสระน้ําภายใน         

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม    

 อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นม.

164,300 186,950 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาทเวิลด  กรุป 163,000 หจก.ชัยนาทเวิลด  กรุป 163,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      497/64     

ลว. 8 กย. 64



หนา้ท ี7

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

29

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา - หอง

สวมนักเรียน โรงเรียนมัธยม

หลวงพอคูณ ปริสุทโธ            

อ.ดานขุนทด จ.นม.

81,000 81,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 80,500 หจก.อัฐกรณกอสราง 80,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      495/64     

ลว. 7 กย. 64

30

จางซอมรถขุดเจาะบอบาดาล

ยี่หอ HINO หมายเลขทะเบียน 150,000 147,300 เฉพาะเจาะจง บ.ก๋ีพัฒนายนต จํากัด 143,700 บ.ก๋ีพัฒนายนต จํากัด 143,700
สมบัติครบถวน       504/64     

30 ยี่หอ HINO หมายเลขทะเบียน

87-2166 นครราชสีมา

150,000 147,300 เฉพาะเจาะจง บ.ก๋ีพัฒนายนต จํากัด 143,700 บ.ก๋ีพัฒนายนต จํากัด 143,700
เสนอราคาต่ําสุด ลว. 8 กย. 64

31

จางซอมรถขุดเจาะบอบาดาล

ยี่หอISUZUหมายเลขทะเบียน 

88-6761 นครราชสีมา รหัสพัสดุ

035-59-0002 ต.สีสุก อ.จักราช 

จ.นม.

400,000 385,700 เฉพาะเจาะจง บ.ก๋ีพัฒนายนต จํากัด 384,700 บ.ก๋ีพัฒนายนต จํากัด 384,700
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      505/64     

ลว. 8 กย. 64

32

จางซอมเครื่องสูบน้ําเทรลเลอร

ยี่หอDEUTZ รหัสพัสดุ

055-48-0091 ต.สีสุก อ.จักราช 

จ.นม.

150,000 129,915 เฉพาะเจาะจง บ.ก๋ีพัฒนายนต จํากัด 129,000 บ.ก๋ีพัฒนายนต จํากัด 129,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      506/64     

ลว. 8 กย. 64



หนา้ท ี8

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

33

จงซอมรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ

ยี่หอJCB หมายเลขทะเบียนตจ-

1959 นครราชสีมา รหัสพัสดุ

018-55-0006 ต.สีสุก อ.จักราช 

จ.นม.

150,000 139,035 เฉพาะเจาะจง บ.ก๋ีพัฒนายนต จํากัด 138,500 บ.ก๋ีพัฒนายนต จํากัด 138,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      507/64     

ลว. 8 กย. 64

กอสรางถนน คสล.ม.8 บานบุ

34

กอสรางถนน คสล.ม.8 บานบุ

พัฒนา ต.ตลาด(ตอถนนสายตรง

ทางขวาง เชื่อม บานหนอง

กระดังงา ม.15 ต.จอหอ อ.เมือง 

จ.นม.

1,040,000 1,060,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนกรเจริญทรัพย 777,000 หจก.ธนกรเจริญทรัพย 777,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      484/64     

ลว. 6 กย. 64

35

ติดตั้งโครงการตาขายลวดเหล็ก

กันนกอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ

 ก โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

500,000 501,339.82 เฉพาะเจาะจง หจก.เสงิสางการโยธา 148,000 หจก.เสงิสางการโยธา 148,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      477/64     

ลว. 2 กย. 64

36

ปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียนดานหนา

 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม    

ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นม.

122,000 122,000 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเพชร การคา จํากัด 120,000 บ.แสงเพชร การคา จํากัด 120,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      482/64     

ลว. 3 กย. 64



หนา้ท ี9

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

37

ซื้อหลังคารถบรรทุก (ดีเซล)

ขนาด4 ตัน พรอมอุปกรณ 

จํานวน1 คันโรงเรียนวัดประชา

นิมิตร

220,000 215,000 เฉพาะเจาะจง รานขจรศิอปวารินทร15 210,000 รานขจรศิอปวารินทร15 210,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      138/64     

ลว. 7 กย. 64

ซื้อครุภัณฑสํานักงาน พัดลม

อุตสาหกรรม แบติดเพดาน ยี่หอ บ.ยูซิ โกลบอล ซัพพลาย สมบัติครบถวน       141/64     
38

อุตสาหกรรม แบติดเพดาน ยี่หอ

Yushi รุนYUS-PA61LED 

จํานวน 1 ตัวๆละ229,000 บาท

230,000 230,000 เฉพาะเจาะจง
บ.ยูซิ โกลบอล ซัพพลาย 

จํากัด
229,000 บ.ยูซิ โกลบอล ซัพพลาย จํากัด 229,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      141/64     

ลว. 9 กย. 64

39

ปรับปรุงระบบจําหนายๆไฟฟา

ดานแรงตํ่าสําหรับอาคารเรียน3

ชั้น12หองเรียน โรงเรียนหนอง

บัวพิทยาคม ต.หนองบัว อ.คง จ.

นม.

498,688.48 498,688.48 เฉพาะเจาะจง ราน บีเจ อิเลคทรคิ เอรวิส 498,000 ราน บีเจ อิเลคทรคิ เอรวิส 498,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      502/64     

ลว. 7 กย. 64

40

โครงการทาสีอาคาร ก             

โรงเรียนวังรางพิทยาคม อ.สูงเนิน 

จ.นม.

150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 148,000 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 148,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      512/64     

ลว. 9 กย. 64

41

ขุดลอกคลองน้ําภายในโรงเรียน

คลองเมืองพิทยาคม อ.จักราช  

จ.นม.

150,000 140,390 เฉพาะเจาะจง หจก.ปรีดาโชค คอนสตรัตชั่น   140,000 หจก.ปรีดาโชค คอนสตรัตชั่น   140,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      481/64     

ลว. 3 กย. 64



หนา้ท ี10

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

42

ปรับปรุงบานพักครูและบานพัก

นักการภารโรง โรงเรียนหนอง

ยางพิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ

 จ.นม.

330,000 330,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรยประทาย 328,000 หจก.อินทรยประทาย 328,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      515/64     

ลว. 10 กย. 64

43

กอสรางถนน คสล.จากบาน

หนองนกเปด ม.9 ต.บานยาง    1,990,000 2,000,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรี เรืองธนานุรกัษ 1,339,000 น.ส.สุวรี เรืองธนานุรกัษ 1,339,000
สมบัติครบถวน       513/64     

43 หนองนกเปด ม.9 ต.บานยาง    

 อ.ลําทะเมนชัย จ.นม.

1,990,000 2,000,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรี เรืองธนานุรกัษ 1,339,000 น.ส.สุวรี เรืองธนานุรกัษ 1,339,000
เสนอราคาต่ําสุด ลว. 10 กย. 64

44

โครงการถนน อบจ.นม.04307 

บานตากิ่ม-บานดอนทะแยง อ.คง

 จ.นม.

2,230,000 2,662,237.34 เฉพาะเจาะจง
หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง

ชัยภูมิ
1,600,000 หจก.ศรชัยวัฒนากอสรางชัยภูมิ 1,600,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      463/64     

ลว. 1 กย. 64

45

ซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด4 ตน

 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 หลัง

สําหรับโรงเรียนโตนดพิทยาคม

220,000 215,000 เฉพาะเจาะจง รานขจรศิลปวารินทร 15 210,000 รานขจรศิลปวารินทร 15 210,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      137/64     

ลว. 7 กย. 64

46

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

ชั่วคราวกึ่งถาวร โรงเรียนวัง

โปรงพิทยาคม อ.ดานขุนทดจ.นม.

150,000 150,170.11 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 148,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 148,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      494/64     

ลว. 7 กย. 64

47

ขุดลอกคลองน้ําภายในโรงเรียน

ตลาดไทรพิทยาคม อ.ชุมพวง    

 จ.นม.

318,000 317,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภพ 314,000 หจก.พ.สิรภพ 314,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      501/64     

ลว. 8กย. 64



หนา้ท ี11

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

48

ปรับปรุงสนามบาสสะเกตบอล 

โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 

อ.สีคิ้วจ.นม.

496,200 387,700 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเพชร การคา จํากัด 383,000 บ.แสงเพชร การคา จํากัด 383,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      492/64     

ลว. 7กย. 64

49

ปรับปรุงลานกีฬา โรงเรียน

ปราสาทวิทยาคม อ.ดานขุนทด 

จ.นม.

360,000 400,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 356,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 356,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      526/64     

ลว. 15กย. 64

จ.นม.

50
ปรับปุรงทาสีรั้วโรงเรียน 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
290,000 290,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อัฐกรณกอสราง 287,000 หจก.อัฐกรณกอสราง 287,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      525/64     

ลว. 15กย. 64

51

ซื้อวัสดุกอสราง วัสดุบํารุงทาง

ประเภทหินตางๆ จํานวน2

รายการ

213,000 213,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 209,000 หจก.บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 209,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      145/64     

ลว. 16กย. 64

52

กอสรางถนน Asphaltic 

Concrete Concreteบานหนอง

ผักบุง ม.11 ต.หนองน้ําใส เชื่อม

บานบุคา ม.3 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว

 จ.นม.

1,325,000 1,000,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตติญชัย (2004) 970,000 หจก.ตติญชัย (2004) 970,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      529/64     

ลว. 16กย. 64

53

ซื้อวัสดุกอสราง วัสดุบํารุงทาง

ประเภทงานยางแอสฟลทติก 

จํานวน2 รายการ

476,000 476,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 474,600 หจก.บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 474,600
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      146/64     

ลว. 16กย. 64



หนา้ท ี12

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

54

ซื้อครุภันฑไฟฟาและวิทยุ เครื่อง

กําเนิดไฟฟายี่หอ LUTIAN 

LT-D7-SILENT 7 KW.           

จํานวน 2เครื่อง

104,000 104,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สมชัยอีเล็คโทรนิคโคราช 102,000 หจก.สมชัยอีเล็คโทรนิคโคราช 102,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      148/64     

ลว. 16กย. 64

ปรับปรุงซอมแซมบานพัก

ขาราชการสํานักงานศูนย สมบัติครบถวน       523/64     
55

ขาราชการสํานักงานศูนย

ประสานงานอบจ.นม.           

ประจําอ.ประทาย จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 494,000 หจก.อินทรีย ประทาย 494,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      523/64     

ลว. 14กย. 64

56

ขุดลอกสระน้ําภายใน         

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว อ.สีคิ้ว

 จ.นม.

332,200 356,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ปรีดาโชค คอนสตรัคชั่น 323,000 หจก.ปรีดาโชค คอนสตรัคชั่น 323,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      528/64     

ลว. 15กย. 64

57

กอสรางถนนลาดยางบานภูไท

พัฒนา ม.14 ต.วังไทร เชื่อม 

บานซับยาง ม.11 ต.หนอง

สาหราย อ.ปากชอง จ.นม.

1,300,000 1,444,161.41 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,180,000 หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 1,180,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      532/64     

ลว. 20กย. 64

58

ขุดลอกสระน้ําภายใน            

โรงเรียนกฤษณาวิทยา อ.สคีิ้ว    

จ.นม..

483,000 473,130 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 430,000 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 430,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      538/64     

ลว. 20กย. 64

59
ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียนวัง

280,000 273,400 หจก.อินทรีย ประทาย 267,000 หจก.อินทรีย ประทาย 267,000
สมบัติครบถวน       539/64     



หนา้ท ี13

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

60

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต(อบจ.นม.01218)

บานสะพานหิน  มหาวิทยาลัย

สุรนารี อ.เมือง จ.นม.

2,000,000 2,377,000 เฉพาะเจาะจง บ.ชางอวนคอนสตรัคชั่น จํากัด 1,990,000 บ.ชางอวนคอนสตรัคชั่น จํากัด 1,990,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      533/64     

ลว. 20กย. 64

61
ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียน

มัธยมบึงปรือ อ.เทพารักษ จ.นม.
91,000 99,000 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 90,000 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 90,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      535/64     

ลว. 20กย. 64มัธยมบึงปรือ อ.เทพารักษ จ.นม. ลว. 20กย. 64

62

ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียน

กลางดงปุณณวิทยา อ.ปากชอง  

จ.นม.

47,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 46,500 บ.อีซี ฟอกซคอนน จํากัด 46,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      536/64     

ลว. 20กย. 64

63

ปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคาร

ศูนยฯ อ.เมือง  และสวนควบ

สํานักงาน หองปฏบัติการกอง

ยุทธศาสตรและงบประมาณ      

  อบจ.นม. อ.เมือง จ.นม.

465,000 465,000 เฉพาะเจาะจง บ.ดลสุข จํากัด 459,000 บ.ดลสุข จํากัด 459,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      537/64     

ลว. 20กย. 64

64

โครงการถนน อบจ.นม.14204 

บานเกานางเหริญ-บานโกรก

ละลาย อ.ปกธงชัย จ.นม.

5,690,000 6,147,193.13 เฉพาะเจาะจง หจก. ว.ประยูรกอสราง(1984) 4,678,000 หจก. ว.ประยูรกอสราง(1984) 4,678,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      545/64     

ลว. 21กย. 64



หนา้ท ี14

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

65

กอสรางถนนลาดยางผิวทาง

Asphalstic concrete บริเวณ

เสนทางบานบันไดมา ม.4        

 ต.ปากชอง เชื่อมปางแจง ม.5   

 ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นม.

3,700,000 4,296,680.17 เฉพาะเจาะจง หจก.9 อินทรียกอสราง 2,690,000 หจก.9 อินทรียกอสราง 2,690,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      549/64     

ลว. 22กย. 64

กอสรางถนน คสล. (เชื่อมตอ

66

กอสรางถนน คสล. (เชื่อมตอ

บานพักครู) โรงเรียนคลองไผวิทยา

 อ.สีคิ้ว จ.นม.

500,000 608,020 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ๊ียบสูน คาวัสดุ 433,000 หจก.เจ๊ียบสูน คาวัสดุ 433,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      546/64     

ลว. 21กย. 64

67

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

หองน้ําและบานพักครู            

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

142,000 142,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรีย ประทาย 141,000 หจก.อินทรีย ประทาย 141,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      550/64     

ลว. 22กย. 64

68
ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียนวัง

หมีพิทยาคม อ.วังน้ําเขียว จ.นม.
458,000 458,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.ศิริชัยคีตี กอสราง 408,000 หจก.ช.ศิริชัยคีตี กอสราง 408,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      557/64     

ลว. 23กย. 64

69

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต(อบจ.นม.05201) 

บานเหลื่อม-บานกุดเวียน         

อ.บานเหลื่อม จ.นม.

500,000 561,990 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเชียว คอนสตรัคชั่น 495,000 หจก.ไทยเชียว คอนสตรัคชั่น 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      559/64     

ลว. 23กย. 64



หนา้ท ี15

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

70

กอสรางถนน คสล.ถนนเสียบ

คลองชลประทาน เชื่อม ระหวาง

 อบต.มิตรภาพ เทศบาลสีคิ้ว     

อ.สีคิ้ว จ.นม.

1,000,000 1,042,758 เฉพาะเจาะจง หจก.ไซโซ คอนสตรั่คชั่น 709,000 หจก.ไซโซ คอนสตรั่คชั่น 709,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      548/64     

ลว. 21กย. 64

71

กอสรางถนน คสล.จากบาน

ตะบอง ม.1 ต.โบสถ-บานจารย
500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง 493,000 หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง 493,000

สมบัติครบถวน       518/64     
71

ตะบอง ม.1 ต.โบสถ-บานจารย

ตํารา ม.5 ต.ทาหลวง อ.พิมาย   

 จ.นม.

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

เสนอราคาต่ําสุด

      518/64     

ลว.13กย. 64

72

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย(LED Street

 Linght Solat Cell) ถนนทาง

ขึ้นตําหนักทิพยพิมาน ต.โปงตา

ลอง อ.ปากชอง จ.นม.

6,400,000 6,178,204.45 วิธีคัดเลือก
กิจการรวมคา กิจพัฒนแสง 

พรหมไทคูณ
6,080,000

กิจการรวมคา กิจพัฒนแสง 

พรหมไทคูณ
6,080,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      578/64     

ลว.30กย. 64

73
ซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคาร

ครบชุด
500,000 498,000 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเทค อินดัสเรียล โซลูช่ัน จํากัด 498,000 บ.เอ็นเทค อินดัสเรียล โซลูชั่น จํากัด 498,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      152/64     

ลว.28กย. 64

74

กอสรางถนนคสล.เชื่อมระหวาง

ตําบล ม.3 บานโกรก  ต.โนนตา

เถร อ.โนนแดง ม.8 บานดอนวัว 

ต.เทพาลัย อ.คง จนม.

1,000,000 1,023,310.59
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.สวรรคสงมาเกิด 681,000 หจก.สวรรคสงมาเกิด 681,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      563/64     

ลว.27กย. 64



หนา้ท ี16

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

75

ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค 

โรงเรียนกฤษณาวิทยา อ.สคีิ้ว    

  จ.นม.

410,000 381,000 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเพชร การคา จํากัด 376,000 บ.แสงเพชร การคา จํากัด 376,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      567/64     

ลว.28กย. 64

76

กอสรางถนน คสล.บานแปรง ม.

11 ต.บานแปรง เชื่อม บานหัวนา

 ต.หนองไทร อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 481,225.74 เฉพาะเจาะจง หจก.คลองแค 475,000 หจก.คลองแค 475,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      569/64     

ลว.28กย. 64

 ต.หนองไทร อ.ดานขุนทด จ.นม.

77

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่ใช

สําหรับโรงเรียนสงักัดอบจ.นม.

ทั้ง58 โรง จํานวน 2 รายการ

374,750 374,750 เฉพาะเจาะจง ราน เอสพี ดับเพลิง โคราช 374,750 ราน เอสพี ดับเพลิง โคราช 374,750
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      153/64     

ลว.28กย. 64

78
โครงการ อบจ.นม.01316 บาน

ยองแยง-วัดพนมวันอ.เมือง จ.นม.
5,113,000 6,312,054.81

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 5,100,000 หจก.เอส.พี.อินเตอรมารเก็ตติ้ง 5,100,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      519/64     

ลว.14กย. 64

79

กอสรางถนนคสล. สายบานซาด 

ม.6 ต.ชีวาน-บานโนนเสว ม.11 

ต.กระเบี้องใหญ อ.พิมาย จ.นม.

500,000 517,196 เฉพาะเจาะจง บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 493,000 บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      554/64     

ลว.23กย. 64



หนา้ท ี17

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

80

ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 

แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย ชนิด Blade สําหรับตู

Enclousure/Chassis แบบที่1 

จํานวน3 เครื่อง ยี่หอ Lenovo 

รุน Think System SN550

600,000 598,665
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
รานมิกซเอ็นเตอรไพรส 598,000 รานมิกซเอ็นเตอรไพรส 598,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      151/64     

ลว.23กย. 64

รุน Think System SN550

81
กอสรางอาคารโรงจอดรถ

โรงเรียนครบุรี อ.ครบุรี จ.นม.
500,000 499,100 เฉพาะเจาะจง หจก.เสิงสางการโยธา 492,000 หจก.เสิงสางการโยธา 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      544/64     

ลว.21กย. 64

82

กอสรางถนน คสล.สายบาน

หนองจิก ม.6 ต.โบสถ อ.พิมาย-

บานวัดจันทร ม.4 ต.ประสุข      

   อ.ชุมพวง จ.นม.

500,000 506,400 เฉพาะเจาะจง บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 493,000 บ.ราชสีมายงกิตตจํากัด 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      560/64     

ลว.27กย. 64

83

จางซอมรถบดลอเหล็กเรียบส่ัน

สะเทีอนเดี่ยว ยี่หอ แคตเตอรพิล

ลาร รุน CS533E มายเลข

ทะเบียน ถข-333 นครราชสีมา 

รหัสพัสดุ020-53-0006 ต.สีสุก 

อ.จักราช จ.นม.

500,000 476,070 เฉพาะเจาะจง บ.ก๋ีพัฒนายนต จํากัด 475,500 บ.ก๋ีพัฒนายนต จํากัด 475,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      556/64     

ลว.23กย. 64



หนา้ท ี18

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

84

โครงการถนนอบจ.นม.01210 

บานนากลาง-บานโปงแมลงวัน  

 อ.เมือง จ.นม.

5,094,000 5,293,629.69
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
บ.ชางอวนคอนสตรัคชั่น จํากัด 5,080,000 บ.ชางอวนคอนสตรัคชั่น จํากัด 5,080,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      520/64     

ลว.14กย. 64

85
จางเหมาดําเนินการจัดฝกอบรม

โครงการลดตนทุนการเลี้ยงโคขุน
1,353,600 1,258,216 วิธีคัดเลือก บ.ไท อคิเทค โปร จํากัด 1,258,216 บ.ไท อคิเทค โปร จํากัด 1,258,216

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      585/64     

ลว.30กย. 64

ดําเนินการจัดฝกอบรมโครงการ

86

ดําเนินการจัดฝกอบรมโครงการ

โคราชฟลาวเวอร ดีไซด 

ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑและ

อุตสาหกรรมไมดอก

1,583,700 1,141,710 วิธีคัดเลือก บ.ไท อคิเทค โปร จํากัด 1,141,710 บ.ไท อคิเทค โปร จํากัด 1,141,710
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      586/64     

ลว.30กย. 64

87

จางเหมาดําเนินการฝกอบรม

โครงการสงเสริมการพัฒนา

ทักษะการนวดตอกเสนแบบภูมิ

ปญญาลานนาเพื่อสรางงาน

รายไดในชุมชนทองถ่ิน

1,405,500 1,278,840 วิธีคัดเลือก บ.ไท อคิเทค โปร จํากัด 1,238,840 บ.ไท อคิเทค โปร จํากัด 1,238,840
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      587/64     

ลว.30กย. 64

88

กอสรางถนนคสล.สายทางบาน

โนนหมัน ม.9 ต.หนองงูเหลือม-

กม.11 ถนนมิตรภาพ เชื่อมตอ   

   ต.ใหม อ.โนนสูง จ.นม.

2,000,000 2,097,482 วิธีคัดเลือก บ. ส.ศิริมิตรการชอง จํากัด 1,990,000 บ. ส.ศิริมิตรการชอง จํากัด 1,990,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      576/64     

ลว.30กย. 64



หนา้ท ี19

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

89

กอสรางถนนหินคลุก บาน

ปราสาทใต ม.14 ต.หินดาด เชื่อม

 บานถ้ําเตา ม.7 ต.หวยบง        

   อ.ดานขุนทด จ.นม.

500,000 466,936.72 เฉพาะเจาะจง หจก.ชาญโก เทเลคอม 460,000 หจก.ชาญโก เทเลคอม 460,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      570/64     

ลว.29กย. 64

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต(อบจ.นม.16202) สมบัติครบถวน       572/64     
90

ติกคอนกรีต(อบจ.นม.16202)

บานหนองเครือ-บานหวยแคน 

อ.หวยแถลง จ.นม.

1,800,000 2,105,568 วิธีคัดเลือก หจก.โคราชภีระพันธ กอสราง 1,860,000 หจก.โคราชภีระพันธ กอสราง 1,860,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      572/64     

ลว.30กย. 64

91

กอสรางถนนหินคลุก บานไกเสา

 ม.10 ต.กุดนอย เชื่อมบานหนอง

รี ม.3 ต.สีคิ้ว อ.สคีิ้ว จ.นม.

500,000 608,050 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.เพ่ิมทรพัย 495,000 หจก.ป.เพ่ิมทรพัย 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      566/64     

ลว.27กย. 64

92
ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียนวัง

น้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว จ.นม.
149,000 139,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง 135,000 หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง 135,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      558/64     

ลว.23กย. 64

93
ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียน

ปากชอง2 อ.ปากชอง จ.นม.
374,000 175,000 เฉพาะเจาะจง บ.ธันยชนก จํากัด 168,000 บ.ธันยชนก จํากัด 168,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      552/64     

ลว.22กย. 64

94

กอสรางถนน คสล.เหล็กบาน

หนองไทร  ม.4 ต.ลําเพียก       

 อ.ครบุรี เชื่อมบานโปงคอก ม.

14  ต.โนนสมบูรณ อ.เสงิสาง จ.

1,000,000 890,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.โคราชพัฒนะ 562,000 หจก.โคราชพัฒนะ 562,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      530/64     

ลว.16กย. 64



หนา้ท ี20

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

      วิธีซื้อ      

 หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 30  เดือน กันยายน 2564

95

กอสรางถนนคสล.ดานขาง

หอประชุม โรงเรียนดอนไพล

พิทยาคม อ.โชคชัย จ.นม.

500,000 486,680 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.สิรภพ 480,000 หจก.พ.สิรภพ 480,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      527/64     

ลว.15กย. 64

96

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีตอบจ.นม.18009 

สายยุทธศาสตร บานกุดจิก-บาน
2,000,000 2,351,290 วิธีคัดเลือก บ.ชางอวนคอนสตรัคชั่น จํากัด 1,995,000 บ.ชางอวนคอนสตรัคชั่น จํากัด 1,995,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      575/64     

ลว.30กย. 64สายยุทธศาสตร บานกุดจิก-บาน

นากลาง อ.สงูเนิน จ.นม.

เสนอราคาต่ําสุด ลว.30กย. 64

   

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


