
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรอืจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรบัการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1
ปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการ 

อบจ.ประจําอ.พิมาย อ.พิมาย จ.นม.
500,000 492,000

   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก.บ.ีบี.เอ็น.เทรดดิ้ง 460,000 หจก.บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง 460,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

        88/63          

ลว.  9 ธค.62

บ.รักษาความปลอดภัย เอฟ ที เอ็น 1,228,240

บ.รักษาความปลอดภัยธัญญาวฃศ 1,228,240

หจก.ชุติพนธ อินเตอร 1,103,700 หจก.ชุติพนธ อินเตอร 1,103,700 สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

        97/63          

ลว.  18 ธค.62บ.รักษาความปลอดภัย เอส.บ.ีเอส. 1,498,036.08

หจก.วรกาญจนไทยเซอรวิส 1,431,103.60

หจก.ส.นาดี คลินน่ิง 1,334,300

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31 เดือน ธันวาคม   2562 

2
จางบุคคลภายนอกทําความสะอาด

อาคารสถานที่ อบจ.นม.จํานวน6 แหง
1,534,000 1,534,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

หจก.  9 อินทรียกอสราง 1,420,000

หจก.9 อินทรียเขาใหญการโยธา 1,650,000

หจก.เอส.พี.อินเตอร มารเก็ตติ้ง 1,510,000

หจก.ตติญชัย (2004) 1,430,000

หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,349,000 หจก.รุงเรืองประสพโชค 1,349,000 สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      121/63       

ลว.  14 มค.63
บ.ชางอวนคอนสตรัคชั่น จํากัด 1,495,000

4

ซื้อวัสดุบํารุงรักษาทางประเภทงาน

ยางแอสฟลทติกชนิดตางๆ จํานวน3

รายการ

467,000 467,000
   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก.บ.ีบี.เอ็น.เทรดดิ้ง 458,500 หจก.บ.ีบี.เอ็น.เทรดดิ้ง 458,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     15/63              

 ลว. 11 ธค.62

5
ซื้อวัสดุกอสรางวัสดุบํารุงรักษาทาง

ประเภทหินตางๆ จํานวน 2 รายการ
219,600 219,600

   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก.บ.ีบี.เอ็น.เทรดดิ้ง 217,700 หจก.บ.ีบี.เอ็น.เทรดดิ้ง 217,700

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     16/63             

 ลว.11 ธค.62

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1,771,0001,700,000

ซอมสรางถนนลาดยางสายคุมปาเสียด

 ม.5 ต.กลางดง เชื่อมบานซับน้ําเย็น 

ต.ปากชอง จ.นม.

3



หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรอืจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรบัการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31 เดือน ธันวาคม   2562 

6

จางเหมาจัดทําซุมเทิดพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมงคลมหาพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก ตามโครงการสาน

พลังทองถ่ินไทยถวายพอของ

แผนดิน-วิ่ง มินิฮาสฟมาราธอน 

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

500,000 500,000
   เฉพาะ      

เจาะจง
บ.เฟาสต มีเดีย รีโนเวทีฟจํากัด 496,000

บ.เฟาสต มีเดีย รีโนเวทฟี

จํากัด
496,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     90/63             

 ลว.11 ธค.62

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

7

จางเหมาจัดสถานที่และบริเวณจัดงาน

ระบบเทคนิคภาพพรอมเจาหนาที่

ควบคมุ พิธีเปดและเทคนิคพิเศษตาม

โครงการสานพลังทองถ่ินไทยถวายพอ

ของแผนดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาสฟ

มาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก

497,776 497,776
   เฉพาะ      

เจาะจง
บ.สแควรติ้ง จํากัด 492,776 บ.สแควรติ้ง จํากัด 492,776

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     91/63            

ลว. 11 ธค.62

8

จางเหมาจัดทําเวที ระบบแสงและ

ระบบเสียง โครงการสานพลังทองถ่ิน

ไทยถวายพอของแผนดิน เดิน-วิ่ง มินิ

ฮาสฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่อง

ในโอกสมหามงคลพระราชพิธีบรม

492,383 492,383
   เฉพาะ      

เจาะจง
บ.สแควรติ้ง จํากัด 488,383 บ.สแควรติ้ง จํากัด 488,383

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     92/63             

ลว. 11 ธค.62



หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรอืจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรบัการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31 เดือน ธันวาคม   2562 

9

จัดซื้อถังชุดแยกขยะ (อุปกรณสาธิตการคัด

แยกขยะประกอบการอบรม) ตามโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการรณรงคสรางจิตสํานึกใน

การคัดแยกและลดปริมาณขยะมูลฝอย

394,400 394,400
   เฉพาะ      

เจาะจง

รานดับเพลิงราชสีมา แอนด 

เซฟตี้ชัวร
393,000

รานดับเพลิงราชสีมา แอนด 

เซฟตี้ชัวร
393,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

         17/63       

ลว.  16 ธค.62

บ.ชีวิค มีเดีย จํากัด 1,105,000 บ.ชีวิค มีเดีย จํากัด 1,105,000 สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      114/63       

ลว.  8 มค.63
บ.เดสพาซีโต บูล จํากัด 1,098,000 ไมผานดดัเลือก

บ.จันทรสมบูรณ ไลทติ้ง จํากัด 666,666 ไมผานดดัเลือก
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

บ.จันทรสมบูรณ ไลทติ้ง จํากัด 666,666 ไมผานดดัเลือก

บ.เพสโต-ไทย จํากัด 955,000 ไมผานดดัเลือก

หจก. ช.เจริญทรพัยคอนสตรัสชั่น 

2012
648,000 ไมผานดดัเลือก

หจก.ซ1ี3 กรุป 999,990 ไมผานดดัเลือก

หจก.ฟลาย เซอรวิสเซส แอนด 

โซลูชั่นส
944,200 ไมผานดดัเลือก

บ.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด 1,106,000 ไมผานดดัเลือก

10

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตยLED Street Light Solar 

Cell พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 18

ตนสายอบจ.นม.01312 บานวัดเลียบ-

บานพุดซา อ.บัวลาย จ.นม.

1,115,000 1,110,000
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรอืจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรบัการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31 เดือน ธันวาคม   2562 

บ.รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นเอ็น 

การด 2009 จํากัด
3,180,000

บ.รักษาความปลอดภัย ทีเอ็น

เอ็น การด 2009 จํากัด
3,180,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      105/63       

ลว.  27 ธค.63

บ.รักษาความปลอดภัย จิณณพัด 

จํากัด
4,039,000

บ.รักษาความปลอดภัย พรหมภัสสร 

99 จํากัด
3,411,900

บ.รักษาความปลอดภัย เกรียง จํากัด 3,670,000

บ.รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.เอ็น.

การด แอนดเซอรวิส จํากัด
3,519,000

บ.รักษาความปอดภัย ธัญญาวงค 

คลนีน่ิง จํากัด
3,268,080

บ.รักษาความปลอดภัย            ศุภ

วิชญอิเลคทริด จํากัด
3,570,000

บ. ร.ป.ภ.ศรีเพ็ง จํากัด 3,555,000

บ.รักษาความปลอดภัย มารวย

สกลนครเซฟตี้การด จํากัด
3,326,521.72

บ.รักษาความปลอดภัย ชัยยงค จํากัด 3,549,600

บ.รักษาความปลอดภัย บีซี อินเตอร

 กรุป จํากัด
3,366,000

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
3,672,0003,672,000

จางเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย

ทรัพยสินสถานทีอาคารใหกับอบจ.นม.

จํานวน 8  แหง

11



หนา้ท ี5

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรอืจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรบัการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31 เดือน ธันวาคม   2562 

12
กอสรางรั้ว รร.เขาใหญพิทยาคม อ.

ปากชอง จ.นม.
500,000 410,000

   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก. ด1ี69 402,000 หจก. ด1ี69 402,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      127/63       

ลว.  15 มค.63

13
กอสรางรั้ว คสล.รร.บานใหญพิทยาคม

 อ.ครบุรี จ.นม.
499,000 499,000

   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก.อภิบาลกอสราง 496,000 หจก.อภิบาลกอสราง 496,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      103/63       

ลว.  25 ธค.63

14
กอสรางรั้ว คสล.รร.เฉลียงพิทยาคม 

อ.ครบุรี จ.นม.
499,000 499,000

   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก.อภิบาลกอสราง 496,000 หจก.อภิบาลกอสราง 496,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      102/63       

ลว.  25 ธค.63

ซื้อวัสดุอะไหลสํารองสําหรับซอม
15

ซื้อวัสดุอะไหลสํารองสําหรับซอม

เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
474,500 474,500

   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก.เอ็ม.พี.รุงเรือง กรุป 472,500 หจก.เอ็ม.พี.รุงเรือง กรุป 472,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

     21/63         ลว.

27 ธค.62

16
ปรับปรุงอาคารสํานักงาน สํานักการ

ชาง อบจ.นม.
200,000 178,300

   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก.หนองบุนนากคาวัสดุ 177,000 หจก.หนองบุนนากคาวัสดุ 177,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      106/63       

ลว.  27 ธค.63

17

จางซอมเจาะน้ําบาดาลยี่หอ ฮีโน 

หมายเลขทะเบียน 87-2166 

นครราชสีมา

400,000 362,150
   เฉพาะ      

เจาะจง
บ.กี๋พัฒนายนต 361,000 บ.กี๋พัฒนายนต 361,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      107/63       

ลว. 27 ธค.62

18 ซื้อวัสดุน้ํามันหลอลื่น 442,700 442,700
   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก.เอ็ม.พี.รุงเรือง กรุป 440,700 หจก.เอ็ม.พี.รุงเรือง กรุป 440,700

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

         20/63       

ลว. 27 ธค.62

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน

    เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


