
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

จางเหมาโดยสารปรับอากาศขนาดไม

นอยกวา45ที่น่ัง/คัน(พรอมน้ํามัน

เชื้อเพลิง)ตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพประชาชนตามสาสตร

พระราชาสูการปฏิบัติของชุมชนอ.วังน้ํา

เขียว เพ่ือเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.

จันทบุรี จํานวน 2 รุน

310,000 310,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐทรัพยเจริญ 308,000 หจก.ประเสริฐทรัพยเจริญ 308,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    136/62    

ลว. 4 กพ. 63

2
กอสรางรั้วคสล.รร.คลองเมืองพิทยาคม

 อ.จักราช จ.นม.
470,000 470,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รวงทองวิศวะ 466,900 หจก.รวงทองวิศวะ 466,900

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    142/62    

ลว17 กพ. 63

               สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันท่ี 28   เดือน กุมภาพันธ 2563



หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันท่ี 28   เดือน กุมภาพันธ 2563

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,544,000

หจก.เขตรุงเรืองกอสราง 1,459,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,455,000

หจก.ตติญชัย (2004) 1,330,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,620,000

บ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน จํากัด 1,550,000

หจก. กฤติมา กอสราง 1,357,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง

ชัยภูมิ
1,248,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง

ชัยภูมิ
1,248,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   ยังไม     ทํา

สัญญา

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ต

3

ซอมสรางถนนผิวจราจร Asphalstic 

concrere โดยวิธี Pavement 

in3Place Recycting ถนนสายบาน

ดอน ม.6 ต.จันอัด ถึงบานดานคนคบ 

ต.ดานคลา อ.โนนสูง จ.นม.

1,980,000 1,966,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ต

ติ้ง
1,620,000

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 1,570,000

หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 1,830,000



หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันท่ี 28   เดือน กุมภาพันธ 2563

หจก.ฟวสตาร แอนด         

พาขวัญ
890,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 796,000

หจก.ประภารุงเรืองกอสราง 730,000

หจก.พ.สิรภพ 700,000 หจก.พ.สิรภพ 700,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   ยังไม     ทํา

สัญญา

หจก.สาธิตเรืองกิจ 784,000

หจก.ตติญชัย (2004) 880,000

หจก.โคราชพัฒนะ 885,000

หจก.เขตรุงเรืองเค.อาร 1,339,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,372,500

1,000,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
4

กอสรางถนน คสล. บานใหมสามมัคคี 

ม.15 ต.ชองแมว อ.ลําทะเมนชัย 

เชื่อมบานหนองโก ม.18 ต.โนนรัง อ.

ชุมพวง จ.นม.

995,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,372,500

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,440,000

หจก.ตติญชัย (2004) 1,330,000

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,149,000 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 1,149,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  171/63       

ลว 19 มีค. 63

บ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน จํากัด 1,460,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ต

ติ้ง
1,280,000

6
กอสรางรั้วคสล.รร.สองครพิทยาคม อ.

สูงเนิน จ.นม.
498,000 467,900 เฉพาะเจาะจง หจก.อภิบาลกอสราง 460,000 หจก.อภิบาลกอสราง 460,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    138/62     

ลว. 7 กพ. 63

5

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท       

ติกคอนกรีต อบจ.นม. บานหนอง

กระโดน-บานดานคนคบ อ.โนนสูง จ.

นม.

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,830,0001,790,000



หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันท่ี 28   เดือน กุมภาพันธ 2563

7

ปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการ 

อบจ.นม. ถนนราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.นม.

500,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีบี.เอ็น.เทรดดิ้ง 496,000 หจก.บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 496,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   146/62       

 ลว20 กพ 63

8
ซื้อวัสดุซอมแซมบํารุงรักษาบอบาดาล 

จํานวน13 บอ
498,655 498,655 เฉพาะเจาะจง  บ.ก๋ีพัฒรายนต จํากัด 497,079  บ.ก๋ีพัฒรายนต จํากัด 497,079

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    24/62       

ลว. 7 กพ. 63

9
กอสรางถนนคสล.รร.หนองขามพิทยา

คม ต.หนองขาม อ.จักราช     จ.นม.
350,000 350,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รวงทองวิศวะ 347,000 หจก.รวงทองวิศวะ 347,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   140/63     

ลว17 กพ. 63

10
กอสรางถนนคสล.รร.คลองเมืองพิทยา

คม อ.จักราช จ.นม.
495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รวงทองวิศวะ 490,000 หจก.รวงทองวิศวะ 490,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   141/62       

ลว17 กพ. 63

หจก.นําโชคสุมิตตา 1,450,000หจก.นําโชคสุมิตตา 1,450,000

หจก.ตติญชัย (2004) 1,380,000 หจก.ตติญชัย (2004) 1,380,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   ยังไม     ทํา

สัญญา

หจก.9 อินทรียกอสราง 1,390,000

บ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน จํากัด 1,721,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ต

ติ้ง
1,387,000

11

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท        

 ติกคอนกรีต อบจ.นม.21301 บาน

คลองยาง-บานคลองมวง อ.ปากชอง 

จ.นม.

2,020,000 2,088,007.77
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันท่ี 28   เดือน กุมภาพันธ 2563

หจก.เจตนะธรรมคาไม 490,000

บ.เอ็น บี เอส คอนสครัคชั่น 

จํากัด
550,000

หจก.ตติญชัย (2004) 488,000

หจก.เพ่ิมทรัพย 544,000

บ.วงัศิลา คอนสรัคช่ัน2558 

จํากัด
475,000

บ.วงัศิลา คอนสรัคช่ัน2558 

จํากัด
475,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   ยังไม     ทํา

สัญญา

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ต

ติ้ง
480,000

บ.ชางอวนคอนสตรัคช่ัน จํากัด 599,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
681,000676,000

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก สาย

บานโปงดินสอ ม.15 ต.โคกกรวด อ.

เมือง เชื่อม บานหนองนมนาง ต.ตะคุ 

อ.ปกธงชัย จ.นม.

12

หจก.ภูสกุลทรัพย 579,000

หจก.โคราชพัฒนะ 478,000



หนา้ท ี6

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันท่ี 28   เดือน กุมภาพันธ 2563

13

ซื้อถังชุดคัดแยกขยะ (อุปกรณสาธิต

การคดัแยกขยะประกอบการอบรม)

ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

บุคลากรอบจ.นม.เพ่ือสงเสริมการ

ดําเนินการกิจกรรม5ส และคัดแยก

ขยะมูลฝอย ตามหลัก3 Rs ใน

สํานักงานตามนโยบาย"จังหวัดสะอาด

โคราชไรขยะ"

204,000 204,000 เฉพาะเจาะจง
รานดับเพลิงไฟรแมน เซฟตี้

ชัวร โปรดักส
201,000

รานดับเพลิงไฟรแมน เซฟตี้

ชัวร โปรดักส
201,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 25/62         

ลว.18 กพ. 63

บ.เดอะ เบทเทอร ดีเวล     

ลอปเมนทจํากัด
4,000,000

บ.เดอะ เบทเทอร ดีเวล     

ลอปเมนทจํากัด
4,000,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 154/62     ลว.

 2  มีค. 6314
ปรับปรุงสนามกีฬากลางคายสุรนารี จ.

นม.
4,700,000 4,881,409.24

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

บ.ราชสีมายงกิตต จํากัด 4,380,000

15

จางเหมาโดยสารปรับอากาศขนาดไม

นอยกวา45ที่น่ัง/คัน(พรอมน้ํามัน

เชื้อเพลิง)และมีประกันภัยเพ่ือรับผูเขา

รับการฝกอบรมอ.บัวลาย เดินทางไป

ศึกษาดูงาน ณ จ.บุรีรัมยและสุรนิทร 

จํานวน2 วันๆละ5คัน

155,000 155,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศวนิชกังวาฬ 154,000 หจก.วงศวนิชกังวาฬ 154,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 144/62        

ลว19 กพ. 63

นม. อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี7

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันท่ี 28   เดือน กุมภาพันธ 2563

บ.ช.มิตรยนต 19993จํากัด 3,950,000

หจก.บุญชัยราชสีมา 4,630,000

หจก.ตติญชัย (2004) 3,380,000 หจก.ตติญชัย (2004) 3,380,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

174/62        

ลว20 มีค63

หจก.สาธิตเรืองกิจ 3,720,000

หจก.นครวศิวกรรม 4,900,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 4,053,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ต

ติ้ง
3,670,000

หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 4,955,200

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 3,780,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
5,404,749.785,000,000

กอสรางผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต บานหนองโสน ม.11 ต.

หนองระเวียง เชื่อมเขต ต.ธารละหลอด

 อ.พิมาย จ.นม.

16

17

จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ 

ขนาดไมนอยกวา45ที่น่ัง/คัน (พรอม

น้ํามันเชื้อเพลิง)ตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพประชาชนตามศาสตร

พระราชาสูการปฏบัติของชุมชน อ.จัก

ราช

495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง บ.นครชัยทัวร จํากัด 489,000 บ.นครชัยทัวร จํากัด 489,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 145/62         

ลว20 กพ63

18

จางเหมาจัดทําเลมรายงานการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป

2562

250,000 234,500 เฉพาะเจาะจง รานโชคอนันตการพิมพ 217,000 รานโชคอนันตการพิมพ 217,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  172/63      

ลว19 ม.ีค. 63



หนา้ท ี8

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันท่ี 28   เดือน กุมภาพันธ 2563

19

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ

นกรีต บานโนนผักชี ต.ชีวึก อ.ขาม

สะแกแสง เชื่อมบานโนนทอง ต.หนอง

หอย อ.พระทองคํา จ.นม.

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตติญชัย (2004) 472,000 หจก.ตติญชัย (2004) 472,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

 149/62         

 ลว20 กพ. 63

20

กอสรางคสล. บานนายสําไว ปอง

สนาม-คลองยายหอม บานหนองบง ม.

12 ต.เมืองคง เชื่อมบานศรีนิมิตร ต.

ดอนใหญ อ.คง จ.นม.

497,000 461,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาจิตเจริญ 458,000 หจก.ราชสีมาจิตเจริญ 458,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  157/63    ลว 

4 ม.ีค. 63

หจก.อังครงครักษพาณิชย 1,804,800

หจก.โคราชพัฒนะ 1,778,000หจก.โคราชพัฒนะ 1,778,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,825,425

หจก.เค.ซ.ีนอรทอิส 1,920,000

หจก.ประภารุงเรืองกอสราง 1,900,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,100,000

หจก.ตติญชัย (2004) 1,990,000

บ.ราชสีมายงกิตติ์ จํากัด 2,150,000

บ.เทิคจิตเมืองคงกอสราง 2,181,380

หจก.มัชรินทรเอ็นจิเนียริ่ง 1,738,000

หจก.ทานางแนวการโยธา 1,730,000 หจก.ทานางแนวการโยธา 1,730,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      164/63    

 ลว16 ม.ีค. 63

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
21

กอสรางคสล.บานหวยครอ ม.5 ต.หวย

ยาง ถึงบานเกางิ้ว ม.7 ต.หวยยาง ถึง

บานกระพ้ี ต.หนองบัวสะอาด อ.บัว

ใหญ จ.นม.

2,940,000 2,535,252.32



หนา้ท ี9

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันท่ี 28   เดือน กุมภาพันธ 2563

22

ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร

หินคลุก บานหนองโบสถ ม.7 ต.เมือง

เกษตร เชื่อมเขตติดตอ บานสระกรวด

 ม.2 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.

นม.

500,000 541,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สาธิตเรืองกิจ 493,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 493,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   147/62      

ลว. 21กพ63

หจก.เขตรุงเรือง เค.อาร 1,590,000

หจก.ณรงคชางยนต 1,898,800

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,380,000

บ.ชินาภัค คอนกรีต จํากัด 2,022,222.22

หจก.ตติญชัย (2004) 1,390,000

บ.ทาพระแทรคเตอรและ

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท

คอนกรีต(อบจ.นม.23101)บาน บ.ทาพระแทรคเตอรและ

กอสราง
2,000,000

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 1,170,000 หจก.สวรรคประทานพรขนสง 1,170,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   ยังไม     ทํา

สัญญา

หจก.อรุณการจัตุรัส 1,435,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ต

ติ้ง
1,330,000

หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 1,170,000

23
คอนกรีต(อบจ.นม.23101)บาน

ศูนยกลาง-บานโนนสําราญ อ.แกง

สนามนาง จ.นม.

2,052,0002,000,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี10

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันท่ี 28   เดือน กุมภาพันธ 2563

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,504,000

หจก.พ.สิรภพ 1,495,000

หจก.พงศรุงทรัพยบริการ 1,780,000

หจก.ตติญชัย (2004) 1,480,000

หจก.ประภารุงเรืองกอสราง 1,290,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,225,000 หจก.โคราชพัฒนะ 1,225,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  159/63       

ลว. 6 ม.ีค. 63

หจก.อังครงครักษพาณิชย 1,315,890

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
24 2,000,000 1,880,000

กอสรางคสล.จากบานหนองไผ ม.7 

ต.ขุย เชื่อมบานมาบปาแดง ม.11 ต.

ชองแมว อ.ลําทะเมนชัย จ.นม.



หนา้ท ี11

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันท่ี 28   เดือน กุมภาพันธ 2563

หจก.สุขเกษมโยธา            

1999
1,373,000 หจก.สุขเกษมโยธา   1999 1,373,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

177/63       

ลว.25 มีค. 63

หจก.มะคาพัฒนาการ 1,554,720

หจก.สาธิตเรืองกิจ 1,674,000

หจก.ธนากรเจริญทรัพย 1,444,000

หจก.ตติญชัย (2004) 1,560,000

บ.ชินาภัค คอนกรีต จํากัด 1,888,888.88

บ.ทีดับบลิว คอนกรีต จํากัด 1,485,000

หจก.กระทิงทองกรุป 1,489,000

หจก.ธนะวฒันรุงเรืองกอสราง 1,568,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,896,0001,990,00025

กอสรางคสล.สายบานลุงสัณฐาน ม.11

ต.โคกสูง เชื่อมบานบึงทับชาง ต.หนอง

ไขน้ํา อ.เมือง จ.นม.

บ.เอ็น บี เอส คอนสตรัคช่ัน 1,740,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ต

ติ้ง
1,467,000

หจก.โคราชพัฒนะ 1,452,999

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร    

กอสราง
1,688,000

บ.เฮง เจริญโยธา 1,678,000

หจก.มัชรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 1,484,000

26
กอสรางและติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

พลังงานแสงอาทิตย จํานวน 2 ชุด
202,000 202,000 เฉพาะเจาะจง บ.ก๋ีพัฒนายนต จํากัด 200,000 บ.ก๋ีพัฒนายนต จํากัด 200,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      158/63     

 ลว 5 ม.ีค 63



หนา้ท ี12

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันท่ี 28   เดือน กุมภาพันธ 2563

27

ซื้อครุภัณฑสํานักงาน เครื่องถาย

เอกสาร ระบบดิจิตอล จํานวน 2 

รายการ

480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บ.แมกเนท พลัส โอเอ จํากัด 470,000 บ.แมกเนท พลัส โอเอ จํากัด 470,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       29/62     

 ลว.26กพ63

28
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน ตูบานเลื่อนทึก 

ขนาด4 ฟุต
117,000 117,000 เฉพาะเจาะจง บ.แมกเนท พลัส โอเอ จํากัด 115,700 บ.แมกเนท พลัส โอเอ จํากัด 115,700

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

       30/62     

 ลว.26กพ63

29

ซื้อชุดไมตอกเสนสําหรับใชในโครงการ

สงเสริมการประกอบอาชีพเสริม 

หลักสูตรการนวดตอกเสน ระยะที2่ 

รวม8รุน จํานวน 320ชุด

160,000 160,000 เฉพาะเจาะจง นางทรัพยลดา วงษายะ 160,000 นางทรัยพลดา วงษานะ 160,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      27/62      

   ลว26กพ. 63

หจก. ช.มิตรยนต1993 2,590,000หจก. ช.มิตรยนต1993 2,590,000

หจก.ตติญชัย (2004) 2,370,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,310,000 หจก.สาธิตเรืองกิจ 2,310,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

  160/63       

ลว. 9 ม.ีค. 63

หจก.ศรชัยวัฒนากอสราง 2,760,000

หจก.มะคาพัฒนาการ 2,645,000

หจก.สวรรคประทานพรขนสง 2,750,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
30

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ

นกรีต(อบจ.นม.13203) บานดอนมัน-

บานละเลิงหิน อ.ประทาย จ.นม.

4,000,000 3,526,942.14



หนา้ท ี13

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันท่ี 28   เดือน กุมภาพันธ 2563

31

จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ 

ขนาดไมนอยกวา 45ที่นั่ง/คัน(พรอม

น้ํามันเชื้อเพลิง)ตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพใหกับประชาชนอ.ประทาย 

จ.นม.

462,000 462,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศวนิชกังวาฬ 460,600 หจก.วงศวนิชกังวาฬ 460,600
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    150/62     

ลว. 27กพ. 63

32 ซื้อวัสดุน้ํามันหลอลื่น 481,500 481,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.พี.รุงเรอืงกรุป 480,000 หจก.เอ็ม.พี.รงุเรอืงกรุป 480,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      33/63      

  ลว. 2 ม.ีค. 63

33

จางซอมรถแบคไฮ ยี่หอ เจซีบี 

หมายเลขทะเบียน ตจ-1959 

นครราชสีมา

500,000 493,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.พี.รุงเรอืงกรุป 492,000 หจก.เอ็ม.พี.รงุเรอืงกรุป 492,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      153/63   

ลว. 2 ม.ีค. 63

34
ซื้อวัสดุอะไหลสํารองสําหรับซอม

เครื่องจักรกล และยานพาหนะ
493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.พี.รงุเรอืงกรุป 492,000 หจก.เอ็ม.พี.รงุเรอืงกรุป 492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     32/63    

ลว. 2 มี.ค. 63เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ลว. 2 มี.ค. 63
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

               สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันท่ี 28   เดือน กุมภาพันธ 2563

หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 598,000 หจก.ดานขุนทดกิตติชัย 598,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   ยังไม     ทํา

สัญญา

หจก.ตติญชัย (2004) 730,000

หจก.เจตนะธรรมคาไม 670,000

บ.เอ็น บี เอส คอนสตรัคช่ัน 

จํากัด
671,000

หจก.สาธิตเรืองกิจ 794,000

หจก.สีคิ้วคอนสตรัคช่ัน 696,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
35

กอสรางคสล.บานโนนรัง ม.5 ต.

กฤษณา เชื่อมบานหวยลุง ม.2 ต.วังโรง

ใหญ อ.สีคิ้ว จ.นม.

990,000 920,000

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


