
หนา้ท ี1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

     วงเงินที่จะ

  ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก           จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1

โครงการผลิตและเผยแพรวารสารอบจ.นม.

 ณ บริษัทบางกอกบิสซิเนสโซลูชั่นส จํากัด

 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม.

200,000 198,000
   เฉพาะ     

เจาะจง

บริษัท บางกอกบิสซิเนส

โซลูชั่นส จํากัด
198,000

บริษัท บางกอกบิสซิเนส

โซลูชั่นส จํากัด
198,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     115 /65     

     ลว.6 มค.65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 31  เดือนมกราคม พ.ศ 2565

2

ซื้อถุงยังชีพชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพ้ืนที่ จ.นม. 

จํานวน 535ถุง

374,500 373,430
   เฉพาะ     

เจาะจง
บริษัท ทํางาย จํากัด 373,430 บริษัท ทํางาย จํากัด 373,430

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     37 /65       

   ลว.11 มค.65

3

กอสรางถนนคสล.จากถนน 26          

โรงไฟฟายอย บานสระทอง ม.7          

ต.ทับสวาย เชื่อมตอถึงวัดโนนสําราญบาน

โนนสําราญ ม.9 ต.เมืองพลับพลา         

อ.หายแถลง จ.นม.

494,000 510,828.78
   เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.ภิญโญ ศุภกิจ 489,000 หจก.ภิญโญ ศุภกิจ 489,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     116 /65     

     ลว.7 มค.65

4

กอสรางถนนคสล.จากบานหนองกุง ม.1 

ต.หนองพลวง เชื่อมบานหลุงจาน ม.7     

 ต.หันหวยทราย อ.ประทาย จ.นม.

500,000 499,763.04
   เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.ธนนวพร 492,000 หจก.ธนนวพร 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     118 /65     

     ลว.11 มค.65



หนา้ท ี2

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

     วงเงินที่จะ

  ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก           จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 31  เดือนมกราคม พ.ศ 2565

5
จางเหมาทําความสะอาดพื้นที่ภายใน

อาคาร อบจ. จ.นม. จํานวน 7 แหง
1,439,100 1,438,100

   เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.ชุติพนธ อินเตอร 956,928.98 หจก.ชุติพนธ อินเตอร 956,928.98

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     113 /65     

     ลว.4 มค.65

ปรัปบรุงซอมแซมถนนหินคลุก บานดอน
   เฉพาะ     สมบัติครบถวน      119 /65     

6 กอก ม.2 ต.หนองพลวง เชื่อม บานถนน

โพธิ์ ม.5 ต.ประทายอ.ประทาย จ.นม.

497,600 500,000
   เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.ธนนวพร 492,000 หจก.ธนนวพร 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     119 /65     

     ลว.11 มค.65

7

กอสรางถนนคสล.บานแสนสุข ม.8        

 ต.หวยแถลง เชื่อม บานหนองตาฮิง        

 ต.หวยแคน อ.หวยแถลง จ.นม.

499,000 507,065
   เฉพาะ     

เจาะจง

หจก.แสงเพชรกอสราง 

(2013)
492,000

หจก.แสงเพชรกอสราง 

(2013)
492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     120 /65     

     ลว.13 มค.65

8

ซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในงานภายใต

โครงการปรับปรุงตกแตงหองนิทรรศการ

เพ่ือการเรียนรูพระราชกรณียกิจและ

พระจริยวัตรของสมเด็จพระเจาลูกเธอเจา

ฟาพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรม

หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

 โรงเรียนคลองไผวิทยา อ.สีคิ้ว จ.นม.

310,380 310,380
   เฉพาะ     

เจาะจง

บริษัท มั่งคั่งทรัพย 

2018 จํากัด
310,380

บริษัท มั่งคั่งทรัพย 

2018 จํากัด
310,380

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     42 /65       

   ลว. 21 มค.65



หนา้ท ี3

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

     วงเงินที่จะ

  ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก           จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 31  เดือนมกราคม พ.ศ 2565

9

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ

Inverter) ยี่หอ Carrier รุน 

42TVAAO282/38TVAAO28(X.lnverter)

ขนาด25,200 บีที่ยู จํานวน 8 เครื่อง

318,400 318,400
   เฉพาะ     

เจาะจง

บริษัท ใตฟามอเตอร 

คอมพิวเตอร จํากัด
317,600

บริษัท ใตฟามอเตอร 

คอมพิวเตอร จํากัด
317,600

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     40 /65       

   ลว. 14 มค.65

ขนาด25,200 บีที่ยู จํานวน 8 เครื่อง

10
กอสรางรั้ว คสล.ขนาด2 ม.ยาว312ม. 

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมอ.จักราช จ.

นม.

687,000 687,000
ประกวดราคา

อิแล็กทรอนิกส
หจก. บุญธนทรัพย กรุป 619,000 หจก. บุญธนทรัพย กรุป 619,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     122 /65     

     ลว. 17 มค.

65

11

ซื้อถุงยังชีพชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพ้ืนที่จ.นม.

จํานวน163ถุงๆละ698 บาท

114,100 113,774
   เฉพาะ     

เจาะจง
บริษัท ทํางาย จํากัด 113,774 บริษัท ทํางาย จํากัด 113,774

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     44 /65       

   ลว. 24 มค.65

12

กอสรางถนนคสล.จากบานหนองขาม ม.10

 ต.หนองพลวง เชื่อม บานหนองไมตาย    

 ต.หนองคาย อ.ประทาย จ.นม.

500,000 499,763.04
   เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.ธนนวพร 492,000 หจก.ธนนวพร 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     117 /65     

     ลว. 11 มค.

65



หนา้ท ี4

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

     วงเงินที่จะ

  ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก           จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 31  เดือนมกราคม พ.ศ 2565

13

ซื้อครุภัณฑสํานักงาน เครื่องโทรศัพท

ระบบดิจิตอล แบบ 2 หมายเลข สําหรับ

ระบบโทรศพัทสื่อสารผานระบบ            
245,000 245,000

   เฉพาะ     

เจาะจง

บริษัท บางกอกบิสซิเนส

โซลูชั่นส จํากัด
244,500

บริษัท บางกอกบิสซิเนส

โซลูชั่นส จํากัด
244,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     41 /65       

   ลว. 20 มค.65

เครือขาย IP จํานวน 50 เครื่อง

14

ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรติดตั้งระบบ

ปองกันเครือขายจากการบุกรุก โดยใช

ภายนอกสําหรับอบจ.นม. จํานวน 2 

รายการ

360,000 360,000
   เฉพาะ     

เจาะจง

บริษัท บางกอกบิสซิเนส

โซลูชั่นส จํากัด
359,000

บริษัท บางกอกบิสซิเนส

โซลูชั่นส จํากัด
359,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     39 /65       

   ลว. 14 มค.65



หนา้ท ี5

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

     วงเงินที่จะ

  ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก           จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 31  เดือนมกราคม พ.ศ 2565

จางเหมากําจัดของเสียอันตรายและคาจาง

เหมารถROLL OFF (พวง)ขนสงของเสีย

อันตรายจากชุมชน จ.นม. พรอมจัดจาง

15

อันตรายจากชุมชน จ.นม. พรอมจัดจาง

ทําปายไวนิลโครงการฯ  มีขอความ

โครงการ จัดการของเสียอันตราย 

อันตรายจากชุมชน จ.นม. ตามนโยบาย"

จังหวัดสะอาด โคราช ไรขยะ" ประจําป

งบประมาณ2565 ครั้งท่ี1

341,350 341,350
   เฉพาะ     

เจาะจง

บริษัท วิน เทรด          

 เมเนจเมนท จํากัด
338,900

บริษัท วิน เทรด         

  เมเนจเมนท จํากัด
338,900

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     123 /65     

     ลว. 20 มค.

65

16

ขุดลอกคลอง บานยุบอีปูน ม.4ต.วังหมี-

บานวังขอน ม.14 ต.ระริง อ.วังน้ําเขียว    

  จ.นม.

500,000 471,260
   เฉพาะ     

เจาะจง
หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง 466,000 หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง 466,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     125 /65     

     ลว. 25 มค.

65

17

จางซอมรถยนตโดยสาร 2 ชั้นรุน O500 

RSD หมายเลขทะเบียน 003-50-0001

นครราชสีมา รหัสพัสดุ 003-50-0001

300,000 253,165
   เฉพาะ     

เจาะจง
หจก. บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 252,000 หจก. บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 252,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     124 /65     

     ลว. 24 มค.

65



หนา้ท ี6

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

     วงเงินที่จะ

  ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก           จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 31  เดือนมกราคม พ.ศ 2565

18
โครงการถนน อบจ.นม.04309 เทศบาล

เมืองคง-บานไร อ.คง จ.นม.
6,542,000 7,302,019.28

ประกวดราคา

อิแล็กทรอนิกส
หจก.กฤติมา กอสราง 4,575,000 หจก.กฤติมา กอสราง 4,575,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     128/65      

    ลว. 28 มค.65

19

ปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อ.จักราช    500,000 500,000
   เฉพาะ     สมบัติครบถวน      129/65      

19 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อ.จักราช    

จ.นม.

500,000 500,000
   เฉพาะ     

เจาะจง
นางพรรณปพร เอ้ือเฟอ 493,000 นางพรรณปพร เอ้ือเฟอ 493,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     129/65      

    ลว. 28 มค.65

20
ซื้อวัสดุกอสราง วัสดุบํารุงรักษาทาง

ประเภทหินตางๆ จํานวน 2 รายการ
213,000 213,000

   เฉพาะ     

เจาะจง
หจก. บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 210,000 หจก. บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 210,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     47/65        

  ลว. 28 มค.65

21

ปรับปรุงหอประชุม 100/27           

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อ.จักราช     

จ.นม.

500,000 500,000
   เฉพาะ     

เจาะจง
นางพรรณปพร เอ้ือเฟอ 493,000 นางพรรณปพร เอ้ือเฟอ 493,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     130/65      

    ลว. 31 มค.65

22

ขุดลอกคลองธรรมชาติพรอมกอสราง

ทํานบดินก้ันน้ํา บานบุตะโกเมืองใหม ม.19

 ต.วังน้ําเขียว ถึงบานโคกสันติสุข ม.9     

ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นม.

500,000 551,200
   เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.ช.ศิริชัยศีรกอสราง 492,000 หจก.ช.ศิริชัยศีรกอสราง 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     126/65      

    ลว. 25 มค.65

23 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน8รายการ 172,500 172,500
   เฉพาะ     

บริษัท องอาจ 888จํากัด 170,500 บริษัท องอาจ 888จํากัด 170,500
สมบัติครบถวน      36/65        



หนา้ท ี7

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

     วงเงินที่จะ

  ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน        ผูที่ไดรับการคัดเลือก           จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 31  เดือนมกราคม พ.ศ 2565

24

จางงานโครงการถนนอบจ.นม.08305 

บานหวย-บานหนองบัวละคร อ.ดานขุนทด

 จ.นม.

5,990,000 8,192,727.69
   เฉพาะ     

เจาะจง
หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 5,950,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 5,950,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     121/65      

    ลว. 17 มค.65

25

ซื้อวัสดุกอสราง วัสดุบํารุงรักษาทาง

ประเภทงานยางแอสฟลทติก          

จํานวน 2 รายการ

495,600 495,600
   เฉพาะ     

เจาะจง
หจก. บี.บี.เอ็ม เทรดดิ้ง 494,200 หจก. บี.บี.เอ็ม เทรดดิ้ง 494,200

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     46/65        

  ลว. 28 มค.65

(นางสาวณิชาภัทร ทนุนาจารย)  ผูรายงาน

            เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


