
หนา้ท ี1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรอื

จาง

1

จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ

ไมประจําทางขนาดไมนอยกวา45ที่

นั่ง(พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง)และมี

ประกันภัยเพื่อรับผูเขารับการ
495,000 495,000

   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก.วงศวนิชกังวาฬ 493,500 หจก.วงศวนิชกังวาฬ 493,500

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      108/63      

 ลว.  3 มค.63

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31 เดอืน มกราคม   2563

ประกันภัยเพื่อรับผูเขารับการ

ฝกอบรมอ.บานเหลื่อมเดนิทางไป

ศึกษาดูงาน ณ จ.หนองคาย

2
จางเหมาจัดสถานที่โครงการจัดงาน

วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563
440,000 313,150

   เฉพาะ      

เจาะจง

บ.เฟาสต มีเดีย รีโนเวทีฟ 

จํากัด
311,700 บ.เฟาสต มีเดีย รีโนเวทีฟ จํากัด 311,700

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      115/63      

 ลว.  8 มค.63

3
จางเหมาจัดกิจกรรมโครงการจัดงาน

วันเด็กแหงชาติ ประจําป2563
440,000 361,550

   เฉพาะ      

เจาะจง
บ.สแควรติ้ง จํากัด 358,800 บ.สแควรติ้ง จํากัด 358,800

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      116/63      

 ลว.  8 มค.63

4

จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ

ขนาดไมนอยกวา45ที่นั่ง (พรอม

น้ํามันเชื้อเพลิง)ตามโครงการ

ฝกอบรมสรางความเขมแข็งใหกับ

ประชาชน อ.คง ในการพัฒนาชุมชน

ของตนเอง จํานวน 3 รุน

429,000 429,000
   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก.วงศวนิชกังวาฬ 426,400 หจก.วงศวนิชกังวาฬ 426,400

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      119/63      

 ลว.  13 มค.63



หนา้ท ี2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรอื

จาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31 เดอืน มกราคม   2563

5

จางระบบเทคนิคภาพพรอม

เจาหนาที่ควบคุม ระบบแสงและ

ระบบเสียง ตามโครงการจัดงานวันครู

420,000 420,000
   เฉพาะ      

เจาะจง
บ.สแควรติ้ง จํากัด 417,000 บ.สแควรติ้ง จํากัด 417,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      120/63      

 ลว.  14 มค.63

6

จางเหมาจัดทําเอกสารเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ และประวัติครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับ

คัดเลือก ตามโครงการงานวันครู

400,000 396,000
   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก.สกุลไทยสิ่งพิมพ 396,000 หจก.สกุลไทยสิ่งพิมพ 396,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      126/63      

 ลว.  14 มค.63

หจก.แม็ก ออแกไนเซอร 1,265,920

หจก.ลิฟวิ่ง อีซี 1,550,000

บ.เอกซเรียนซ อิเวท จํากัด 1,274,850

บ.สมคําร่ําลือ จํากัด 1,349,500

บงโสพันธฺรักษา จํากัด 1,400,095

หจก.กรวิรัตน มีเดีย 1,089,000 หจก.กรวิรัตน มีเดีย 1,089,000
สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   130/63    ลว. 

 29มค.63

บ.มติชน จํากัด สมบัติไมถูกตอง

7

จางทําโครงการ"ของดีเมืองโคราช 

กทม."ระหวางวันพุธที่5ถึงวัน

อาทิตยที9่กพ.63 ณบริเวณลาน

โปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนยการคา เจ.เจ.

มอลล เขตุจักร กรุงเทพมหานคร

1,600,000 1,284,850
ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส



หนา้ท ี3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรอื

จาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31 เดอืน มกราคม   2563

8
จางเหมาตกแตงสถานที่ ตาม

โครงการจัดงานวันครู
250,000 250,000

   เฉพาะ      

เจาะจง

บ.เฟาสต มีเดีย แอนด         

  รีโนเวสีฟ จํากัด
248,000

บ.เฟาสต มีเดีย แอนด          

 รีโนเวสฟี จํากัด
248,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      124/63     

ลว.  14มค.63

9
จางเหมาจัดนิทรรศการ ตาม

โครงการจัดงานวันครู
500,000 500,000

   เฉพาะ      

เจาะจง
บ.สแควรติ้ง จํากัด 496,960 บ.สแควรติ้ง จํากัด 496,960

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      123/63     

ลว.  14มค.63โครงการจัดงานวันครู

10

จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ

ขนาดไมนอยกวา45ที่นั่ง (พรอม

น้ํามันเชื้อเพลิง)และมีประกันภัยเพื่อ

รับผูเขารับการฝกอบรมอ.หวยแถลง 

เดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ. จ.เลย 

จํานวน3 รุน

495,000 495,000
   เฉพาะ      

เจาะจง

หจก.นันทวรรณ               

เอ็กซเพรส
492,000

หจก.นันทวรรณ        เอ็กซ

เพรส
492,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    128/63     ลว.

  17 มค.63

11 ซื้อแบตเตอรี่  จํานวน 1 โครงการ 318,200 318,200
   เฉพาะ      

เจาะจง
รานวีรพลอะไหล 316,400 รานวีรพลอะไหล 316,400

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

    22/63       

ลว.  27 มค.63

12
กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน รร.

สองครพิทยาคม อ.สูงเนิน จ.นม.
486,000 471,200

   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก.อภิบาลกอสราง 470,000 หจก.อภิบาลกอสราง 470,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

   137/63       

ลว.  7 กพ.63

13

ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาอาคารเรยีน

แบบ 108ล รร.หนองบัวพิทยาคม ต.

หนองบัว อ.คง      จ.นม.

320,000 320,000
   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก. จอบ อินฟนนิติ้ 888 318000 หจก. จอบ อินฟนนิติ้ 888 318000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      135/63     

ลว.  3กพ.63



หนา้ท ี4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

    วิธีซื้อ    

หรือจาง
   รายชื่อผูเสนอราคา จํานวนเงิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนเงิน

   เหตุผลที่   

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขัอตก

ลงในการซื้อหรอื

จาง

               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 

         องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 31 เดอืน มกราคม   2563

14

จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศขนาด

ไมนอยกวา45ที่นั่ง (พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง)

ตามโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ประชาชนดานการบริหารจัดการชุมชน อ.

เมืองนครราชสีมา

500,000 500,000
   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก. วงศวนิชกังวาฬ 496,000 หจก. วงศวนิชกังวาฬ 496,000

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      131/63      

 ลว.  31 มค.63

เมืองนครราชสีมา

15

ปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา ไฟ

สองสวางสาธารณะบานพักขาราชการครู 

รร.พระทองคําวิทยา ต.สระพระ อ.พระ

ทองคํา จ.นม.

280,000 280,000
   เฉพาะ      

เจาะจง
หจก. จอบ อินฟนนิติ้ 888 278,900 หจก. จอบ อินฟนนิติ้ 888 278,900

สมบัติครบถวน

เสนอราคาต่ําสุด

      134/63      

 ลว.  3กพ.63

(น.ส.ณิชาภัทร  ทนุนาจารย) ผูรายงาน

    เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


