
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64127129046

จ้างประกอบอาหารสำหรับผู้กักตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
99,700.00 บาท

99,700.00 บาท

3309900695099 นางเหรียญ  ถนอมในเมือง 99,700.00

จ้างประกอบอาหารสำหรับผู้กักตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อไว

รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗

พฤศจิกายน ๒๕๖๔(93.14.18.00)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309900695099 นางเหรียญ  ถนอมในเมือง 641214136193 012.1/2565 29/10/2564 99,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64117477277

ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน  ๒ เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล

8,999.00 บาท

8,999.00 บาท

0135560000069 บริษัท อาร์พีซี ทูลมาร์ท จำกัด 8,999.00อะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดหญ้า(21.10.17.08 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135560000069 บริษัท อาร์พีซี ทูลมาร์ท จำกัด 641114379065 15/2565 16/11/2564 8,999.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64117479359

จ้างเหมาซ่อมซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๙๗๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,500.00 บาท

25,500.00 บาท

3300101137755 นายสมบัติ  ดำกลาง 25,500.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101137755 นายสมบัติ  ดำกลาง 641114381316 16/2565 23/11/2565 25,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64127358419

จ้างประกอบอาหารสำหรับผู้กักตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44,100.00 บาท

44,100.00 บาท

3309900695099 นางเหรียญ  ถนอมในเมือง 44,100.00
ประกอบอาหารสำหรับผู้กักตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)(93.14.18.00)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309900695099 นางเหรียญ  ถนอมในเมือง 641214368141 016.1/2565 26/11/2564 44,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64117529711

จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บษ ๕๓๑ นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,660.00 บาท

18,660.00 บาท

3311400256676 อู่สุพรรณการช่าง 18,660.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311400256676 อู่สุพรรณการช่าง 641214031612 17/2565 29/11/2564 18,660.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64117060884

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  โดรน  สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,900.00 บาท

18,900.00 บาท

0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 18,900.00นอเอธินโดรน(51.18.18.28 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 641114047536 035/2565 01/11/2564 18,900.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64117107931

ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ  กล้องระดับ จำนวน ๑ ชุด  ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,500.00 บาท

29,500.00 บาท

0303519000307 หจก.บุญไทยแมชีนเนอรี่ 29,500.00กล้องถ่ายภาพดิจิตอล(45.12.15.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303519000307 หจก.บุญไทยแมชีนเนอรี่ 641114093966 037/2565 04/11/2564 29,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64117100493

ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ   กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55,500.00 บาท

55,500.00 บาท

0303519000307 หจก.บุญไทยแมชีนเนอรี่ 55,500.00เครื่องสั่นคอนกรีต(27.11.22.05 )  และ เครื่องตัด(23.15.19.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303519000307 หจก.บุญไทยแมชีนเนอรี่ 641114079463 038/2565 04/11/2564 55,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64117152803

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,778.00 บาท

5,778.00 บาท

0303553003356 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแบตเตอรี่ 5,778.00แบตเตอรี่ของพาหนะ(26.11.17.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303553003356 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแบตเตอรี่ 641114120400 039/2565 04/11/2564 5,778.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64117184079

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,241.32 บาท

20,241.32 บาท

0107561000196 บริษัท  ดูโฮม  จำกัด (มหาชน) 20,241.32อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107561000196 บริษัท  ดูโฮม  จำกัด (มหาชน) 641114159420 041/2564 04/11/2564 20,241.32 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64117175961

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,940.00 บาท

9,940.00 บาท

3300101137739 ร้าน ก.สุวัจน์  วัสดุ 9,940.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101137739 ร้าน ก.สุวัจน์  วัสดุ 641114138827 042/2565 05/11/2564 9,940.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64117424864

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ   สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 30,000.00ตู้เก็บเอกสาร(56.10.17.02 )  และ โต๊ะ(56.10.15.19 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 641114336743 048/2565 16/11/2564 30,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64117404827

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ  กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

0713560000525 อายยางมิกซ์ 30,000.00ยางมะตอยต่าง ๆ(30.12.16.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713560000525 อายยางมิกซ์ 641114327123 050/2565 16/11/2564 30,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64117218495

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๑๓ ทางเข้าที่สาธารณะประโยชน์  บ้านยุ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

232,400.00 บาท

227,300.00 บาท

0303556005198 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวัฒน์วิศวกรรม 227,000.00งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303556005198 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวัฒน์วิศวกรรม 641122006844 6/2565 15/11/2564 227,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64117212436

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๑๓ (ซอยสะพานลอยไปหน้าโรงเรียนมหิศราธิบดี) ถึงทุ่งสีทอง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

431,600.00 บาท

431,600.00 บาท

0303556005198 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวัฒน์วิศวกรรม 430,000.00งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303556005198 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวัฒน์วิศวกรรม 641122006828 7/2565 15/11/2564 430,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64117250452

จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยข้างโรงเรียนหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

492,500.00 บาท

481,700.00 บาท

0303556005198 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวัฒน์วิศวกรรม 480,000.00งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303556005198 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวัฒน์วิศวกรรม 641122008239 8/2565 19/11/2564 480,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

64117320548

จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยศึกษาร่วมกับซอยบ้านนางโบว์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

344,800.00 บาท

337,200.00 บาท

0303556005198 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวัฒน์วิศวกรรม 337,000.00
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยศึกษาร่วมกับซอยบ้านนางโบว์ บ้านหนองบัว หมู่ที่

๘ ตำบลบ้านโพธิ์(72.14.10.01 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303556005198 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวัฒน์วิศวกรรม 641122010195 9/2565 19/11/2564 337,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

64087652434

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองแฝก บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙ ถึง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโพธิ์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,150,800.00 บาท

2,223,756.86 บาท

0303527000311 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชพัฒนะ 1,664,000.00งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )1

0303532000510 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะค่าพัฒนาการ 1,935,000.00

0303535001070 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐภัทรการก่อสร้าง 1,985,000.00

0303538001194 ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 1,888,900.00

0303539000680 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณีก่อสร้าง 1,630,000.00

0303539003841 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรเจริญทรัพย์ 1,420,000.00

0303545002516 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง 2,100,000.00

0305544000830 บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น จำกัด 1,779,005.49

0305557001287 บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด 1,400,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0343545000394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทยการโยธา2018 2,170,000.00

0363546000355 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัชรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,697,000.00

0365554000379 บริษัท เอ็ม-โซลูชั่นเน็ตเวิร์ค จำกัด 1,800,000.00

0993000426975 กิจการร่วมค้า เอส.เอ็น.พี.สหมงคลก่อสร้าง 1,875,000.00

0993000437519
กิจการร่วมค้า บริษัท ทองพูนวิวัฒน์ จำกัด และบริษัท

เอสทีพี คอน จำกัด
1,828,000.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305557001287 บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด 640922042578 10/2565 24/11/2564 1,400,000.00 ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

64107238924

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะค่า ซอย ๖ จากสี่แยกรอยต่อถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงสาย ฉ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐

ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,594,700.00 บาท

1,628,400.00 บาท

0303539003841 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรเจริญทรัพย์ 1,100,000.00งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )1

0303543001997 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขามนวกิจการโยธา 940,000.00

0303547002351 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004) 1,330,000.00

0303558003141 ก้องปฐพี 1,335,000.00

0305544000830 บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น จำกัด 1,376,300.00

0305557001287 บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด 945,000.00

0305558003674 บริษัท เกรทครีเอชั่น จำกัด 1,428,470.00

0325562001176 บริษัท เอส.เอ็น.พี.คอน แอนด์ บิลด์ จำกัด 1,310,000.00

0343545000394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทยการโยธา2018 1,537,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0363546000355 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัชรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,432,000.00

0365554000379 บริษัท เอ็ม-โซลูชั่นเน็ตเวิร์ค จำกัด 1,350,000.00

0405564001181 บริษัท เอโซโก จำกัด 1,460,000.00

0573559003551 เชียงรายศิลาไทย 1,551,000.00

0903532000981 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบชัยวิศวกรรม 1,300,000.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303543001997
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขามนวกิจการ

โยธา
641122006522 11/2565 30/11/2564 940,000.00 ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

64107228070

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานบ้านนายแป๋วไปถึงสวนญาณี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,599,500.00 บาท

1,611,600.00 บาท

0303533001048 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชดำรงค์บริการ 1,594,000.00งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )1

0303539003841 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรเจริญทรัพย์ 1,090,000.00

0303543001997 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขามนวกิจการโยธา 1,014,000.00

0303547002351 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004) 1,400,000.00

0303548002541 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เค กรุ๊ป 1,579,500.00

0303558003141 ก้องปฐพี 1,321,500.00

0305544000830 บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น จำกัด 1,373,900.00

0305557001287 บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด 1,035,000.00

0305558003674 บริษัท เกรทครีเอชั่น จำกัด 1,399,900.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0325562001176 บริษัท เอส.เอ็น.พี.คอน แอนด์ บิลด์ จำกัด 1,370,000.00

0343545000394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทยการโยธา2018 1,487,000.00

0363546000355 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัชรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,418,000.00

0365554000379 บริษัท เอ็ม-โซลูชั่นเน็ตเวิร์ค จำกัด 1,350,000.00

0405564001181 บริษัท เอโซโก จำกัด 1,550,000.00

0803556000922 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าซักเซอร์วิส 1,590,000.00

0845563004905 บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด 1,450,000.00

0903532000981 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบชัยวิศวกรรม 1,300,000.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303543001997
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขามนวกิจการ

โยธา
641122006469 12/2565 30/11/2564 1,014,000.00 ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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