
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
แหลงเงิน

งบประมาณ

 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีตบานโกรกหิน ม.8 ต.

หันหวยทราย เชื่อมบานไรออย 

ม.4 ต.กระทุมราย  อ.ประทาย 

งบ2563 2,180,000 2,664,210.89 เฉพาะเจาะจง หจก. กฤติมา กอสราง 1,787,000 หจก. กฤติมา กอสราง 1,787,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     318 /65  

ลว.5 พ.ค.65

                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

                                                                                องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

                                                                                   วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม 2565  

ม.4 ต.กระทุมราย  อ.ประทาย 

จ.นม.

2

กอสรางถนนคสล.บานหนองรัง 

ม.2 ต.แชะ เชื่อม บานโคกแขวน

 ม.5 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นม.

งบ2565 500,000 496,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ้ียบสูนคาวัสดุ 490,000 หจก.เจ้ียบสูนคาวัสดุ 490,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     319 /65  

ลว.5 พ.ค.65

3

กอสรางถนนคสล.บานโนน

สุวรรณม.2-บานเมืองรัง ม.3    

ต.หลุงประดู เชื่อม ต.นิคมสราง

ตนเองพิมาย อ.พิมาย จ.นม.

งบ2564 500,000 512,554 เฉพาะเจาะจง หจก. ส. สุพรัชต 492,000 หจก. ส. สุพรัชต 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     320 /65  

ลว.6 พ.ค.65



หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
แหลงเงิน

งบประมาณ

 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

                                                                                องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

                                                                                   วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม 2565  

4

จางเหมารถยนตโดยสารปรับ

อากาศไมประจําทางขนาดไม

นอยกวา 44 ที่นั่ง/คัน (พรอม

น้ํามันเชื้อเพลิง) ตามโครงการ งบ2565 372,000 372,000 เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ  สมบัติ 348,000 นายวิษณุ  สมบัติ 348,000
สมบัติครบถวน      325 /65  

4 น้ํามันเชื้อเพลิง) ตามโครงการ

สงเสริมการดําเนินงานตาม

แนวทางปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 อ.ปกธงขัย จ.นม.

งบ2565 372,000 372,000 เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ  สมบัติ 348,000 นายวิษณุ  สมบัติ 348,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     325 /65  

ลว.10 พ.ค.65

5

ซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอรอุปกรณ

กระจายสัญญาไรสาย ACCESS 

Point แบบที่2 เพื่อติดตั้งระบบ

อินเตอรเน็ตไรสาย จํานวน18ชุด

 ยี่หอ Cidco รุน AIR -AP 1852 

I-S-K9C

งบ2564 414,000 378,000 เฉพาะเจาะจง
บริษัทบางกอกบิสซิเนส

โซลูชั่นส จํากัด
377,892

บริษัทบางกอกบิสซิเนส

โซลูชั่นส จํากัด
377,892

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     89 /65  

ลว.9 พ.ค.65



หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
แหลงเงิน

งบประมาณ

 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

                                                                                องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

                                                                                   วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม 2565  

6

ซื้อวัสดุกอสราง เพื่อซอมแซม

ถนนสายอบจ.นม.01203 บาน

หนองตะคอง-บานหนองมวง     

อ.เมือง จ.นม.

งบ2565 491,950 491,950 เฉพาะเจาะจง หจก. บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 491,800 หจก. บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 491,800
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     90 /65  

ลว.10 พ.ค.65

อ.เมือง จ.นม.

7

กอสรางถนนคสล. บานกระทุม

แทน ม.8 บานสายทอง ม.12    

 ต.หลุงตะเคียน อ.หวยแถลง 

เชื่อมตอบานโนนไมแดง ม.5     

ต.โบสถ อ.พิมาย จ.นม.

งบ2564 500,000 512,554
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.แสงเพชรกอสราง 

(2013)
490,000

หจก.แสงเพชรกอสราง 

(2013)
490,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     322 /65  

ลว.9 พ.ค.65

8

ซื้อครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ 

เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 100 

กิโลวัตต ยี่หอ Wetech รุน 

SDEC-WTS100GE จํานวน 1 

เครื่อง

โอน2563 670,000 750,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

บริษัท เอ็ม แอนด อี โซลูชั่น

 จํากัด
513,600

บริษัท เอ็ม แอนด อี โซลูชั่น

 จํากัด
513,600

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     91/65      

ลว 11 พ.ค.65



หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
แหลงเงิน

งบประมาณ

 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

                                                                                องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

                                                                                   วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม 2565  

9

กอสรางถนน คสล.เชื่อมระหวาง

 ตําบล บานถนนหัก ม.9-บาน

โนนเมือง ม.3 ต.สีดา ถึงบาน

หนองเรอื ม.2 ต.สีดา (เขต

งบ2565 5,000,000 5,831,535.43 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ปอมปราการ  นคร 

จํากัด
3,533,000

บริษัท ปอมปราการ  นคร 

จํากัด
3,533,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     321/65     

 ลว 9 พ.ค.65

หนองเรอื ม.2 ต.สีดา (เขต

เทศบาล ต.สีดา อ.สีดา จ.นม.

10

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร

สํานักงานศูนยประสานงาน      

 อบจ.นม. ประจําอ.ขาม

สะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นม.

งบ2565 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเอ็น.โปร เอ็นจิเนียริ่ง 492,000 หจก.บีเอ็น.โปร เอ็นจิเนียริ่ง 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     323/65     

 ลว 9 พ.ค.65

11

กอสรางถนนคสล.สายบานทุง

หนองแหวน ม.6 ต.มะคา อ.โนน

ไทย-บานใหม ม.12 ต.โนนไทย 

อ.โนนไทย จ.นม.

งบ2565 500,000 530,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศมณีกอสราง 493,500 หจก.เลิศมณีกอสราง 493,500
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     333/65     

 ลว 17 พ.ค.65



หนา้ท ี5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
แหลงเงิน

งบประมาณ

 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

                                                                                องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

                                                                                   วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม 2565  

12

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท

คอนกรีตสายบานหนองสะแก    

 ม.5 สายวัดปา ต.พันดุง          

   อ.ขามทะเลสอ จ.นม.

งบ2565 500,000 525,989 เฉพาะเจาะจง หจก.ดี 169 496,000 หจก.ดี 169 496,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     327/65     

 ลว 12 พ.ค.65

   อ.ขามทะเลสอ จ.นม.

13

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท

คอนกรีตสายบานพันดุงพัฒนา 

ม.7 ต.พันดุงอ.ขามทะเลสอ      

จ.นม.ถึงบานหนองกระโดน ม.5 

 ต.บึงออ อ.ขามทะเสสอ จ.นม.

งบ2565 500,000 536,376 เฉพาะเจาะจง หจก.ดี 169 495,000 หจก.ดี 169 495,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     328/65     

 ลว 17 พ.ค.65



หนา้ท ี6

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
แหลงเงิน

งบประมาณ

 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

                                                                                องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

                                                                                   วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม 2565  

ซื้อถังขยะขุดคัดแยกขยะ แยก

ประเภทและถังแดงใสขยะติด

เชื้อตามโครงการรณรงคสราง

จิตสํานึกการคัดแยกขยะใน
14

จิตสํานึกการคัดแยกขยะใน

โรงเรียนสังกัด อบจ.นม. เพื่อ

เปนตนแบบโรงเรยีนปลอดขยะ 

ZERO Waste School ประจําป

งบประมาณ2565

งบ2565 499,100 499,100 เฉพาะเจาะจง หจก. ราชสีมาดับเพลิง 499,100 หจก. ราชสีมาดับเพลิง 499,100
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     94/65      

ลว 17 พ.ค.65

15

กอสรางถนนแบบผิวจราจรคสล.

สายทางบานหนองพลวงนอย    

 ม.3ต.โพธิ์กลาง เชื่อม ต.หนอง

บัวศาลา อ.เมือง จ.นม.

ขอบัญญัต6ิ4 4,000,000 4,149,784.08
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต 

จํากัด
2,944,444

บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต 

จํากัด
2,944,444

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     331/65     

 ลว 17 พ.ค.65



หนา้ท ี7

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
แหลงเงิน

งบประมาณ

 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

                                                                                องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

                                                                                   วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม 2565  

16

จางซอมรถหางลากเทเลอร 

หมายเลขทะเบียน 87-1644 

นครราชสีมา รหัสพัสดุ

013-55-0004ต.ในเมือง อ.เมือง 

ขอบัญญัต6ิ5 200,000 154,000 เฉพาะเจาะจง หจก. บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 154,000 หจก. บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดดิ้ง 154,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     334/65     

 ลว 18 พ.ค.65

013-55-0004ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.นม.

17

ซื้อครภุัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบตูตั้งพื้น 

ขนาด 56,000บีทียู ยี่หอ 

Centeal รุน CFP-M56-63 

จํานวน 2 เครื่องๆละ 57,500.-

ขอบัญญัต6ิ5 115,600 115,000 เฉพาะเจาะจง ราน เงินทอง เพ่ิมพูน 115,000 ราน เงินทอง เพ่ิมพูน 115,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     93/65      

ลว 12 พ.ค.65

18

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกบานโกรกหิน ม.8 ต.หันหวย

ทราย เชื่อมบานไรออย ม.4      

 ต.กระทุมราย อ.ประทาย จ.นม.

งบ2564 2,447,000 3,111,800
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป

(2000)
2,150,000

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุป

(2000)
2,150,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     335/65     

 ลว 20 พ.ค.65



หนา้ท ี8

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
แหลงเงิน

งบประมาณ

 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

                                                                                องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

                                                                                   วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม 2565  

19

กอสรางถนนผิวจราจรลาดยาง

บานทาวังศาล ม.15 ต.หนองแวง

 อ.เทพารักษ เชื่อมบานหวย

จระเข ม.3ต.หินดาด อ.ดานขุน

งบ2564 5,000,000 5,213,136
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 4,990,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 4,990,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     339/65     

 ลว 25 พ.ค.65

จระเข ม.3ต.หินดาด อ.ดานขุน

ทด จ.นม.

20

กอสรางถนนหินคลุกพรอมบด

อัดแนน สายบานหนองเรือ ม.5 

ต.บังสําโรง เชื่อมโรงเรียนแกง

สนามนางพิทยาคม ต.แกงสนาม

นาง อ.แกงสนามนาง จ.นม.

งบ2565 500,000 593,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รมไมใบใหญ 492,000 หจก.รมไมใบใหญ 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     340/65     

 ลว 26 พ.ค.65

21

ปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานัก

ชาง อบจ.นม.ต.มะเริง อ.เมือง   

 จ.นม.

งบ2565 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนกสรณ พาณิชย 492,000 หจก.พรชนกสรณ พาณิชย 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     336/65     

 ลว 23 พ.ค.65



หนา้ท ี9

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
แหลงเงิน

งบประมาณ

 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

                                                                                องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

                                                                                   วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม 2565  

22

กอสรางถนนลาดยางเคพซีลจาก

สี่แยก บานทํานบพัฒนา ม.3 

ทางเขาบานพระงาม ม.4 ถึง

บานหนองตอ อ.ปารังงาม อ.

งบ2564 5,250,000 5,870,411.19 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชพัฒนะ 3,354,000 หจก.โคราชพัฒนะ 3,354,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     346/65     

 ลว 31 พ.ค.65

บานหนองตอ อ.ปารังงาม อ.

เนินสงา จ.ชัยภูมิ

23

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัด

ตนไมขางทางถนนทางหลวง

ทองถ่ิน สายอบจ.นม.20302 

บานสีคิ้ว-บานหนองไมตาย      

 อ.สีคิ้ว จ.นม.

ขอบัญญัต6ิ5 170,900 170,900 เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี สุขศรีนาค 167,625 นางสุมาลี สุขศรีนาค 167,625
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     342/65     

 ลว 26 พ.ค.65

24

ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติงาน

สํานักคลัง สวนบริหารงานพัสดุ 

อบจ.นม.        อ.เมือง จ.นม.

งบ2565 181,000 181,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวทองกอสราง 180,000 บริษัท ดาวทองกอสราง 180,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     345/65     

 ลว 30 พ.ค.65



หนา้ท ี10

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
แหลงเงิน

งบประมาณ

 วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
      รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน   ผูที่ไดรับการคดัเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

                                                                                องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

                                                                                   วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม 2565  

25

จางเหมาตัดหญา ถางปา ตัด

ตนไมขางทางถนนทางหลวง

ทองถ่ิน สายอบจ.นม.20305 

บานสีคิ้ว-บานหัน อ.สีคิ้ว จ.นม.

ขอบัญญัต6ิ5 155,700 155,700 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรัญญา แทวกระโทก 152,730 น.ส.ศรัญญา แทวกระโทก 152,730
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     341/65     

 ลว 26 พ.ค.65

บานสีคิ้ว-บานหัน อ.สีคิ้ว จ.นม.

26

กอสรางถนนคสล.ระหวางทาง

บานโคกรักษ-บานโคกชาด        

 ต.หลุงตะเคียน-บานกูศิลาขันธ 

ม.4 ต.หลุงประดู อ.หวยแถลง จ.

นม.

งบ2564 500,000 516,083 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญญโญ ศุภกิจ 492,000 หจก.ภิญญโญ ศุภกิจ 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     329/65     

 ลว 17 พ.ค.65

(นางสาวณิชาภัทร ทนุนาจารย)  ผูรายงาน

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


