
สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางจัดทําตรายาง จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ จางจัดทําตรายาง จํานวน ๖ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  น้ัน

               ตรายาง(๔๔.๑๒.๑๖.๐๔ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สุรินทรกอบปไลฟ (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

             (นายประกาศิต  จันทนหอม)

 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน

       นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

   

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65017103560

จ้างจัดทำตรายาง จำนวน  6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,800.00 บาท

26,800.00 บาท

1329900615307 สุรินทร์ก๊อบปี้ไลฟ์ 26,800.00ตรายาง(44.12.16.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1329900615307 สุรินทร์ก๊อบปี้ไลฟ์ 650114083329 8/2565 10/01/2565 26,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ ATK สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารทอง

ถิ่นและผูที่เกี่ยวของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อชุดตรวจ ATK สําหรับสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล ผูบริหารทองถิ่นและผูที่เกี่ยวของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ชุดตรวจระบบทางเดินหายใจหรืออุปกรณอื่นๆ(๔๒.๒๗.๑๕.๐๕ ) จํานวน ๖๙ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก รานสหรวมยา โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๑๐,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65017163926

ซื้อชุดตรวจ ATK  สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,350.00 บาท

10,350.00 บาท

1329900004278 ร้านสหรวมยา 10,350.00ชุดตรวจระบบทางเดินหายใจหรืออุปกรณ์อื่นๆ(42.27.15.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1329900004278 ร้านสหรวมยา 650114130133 15/2565 12/01/2565 10,350.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเคร่ืองอุปโภค - บริโภค ที่ใชในการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อเคร่ืองอุปโภค - บริโภค ที่ใชในการชวยเหลือ

ประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  นั้น

               ๑. ขาวสาร ถุงละ ๑๐ กิโลกรัม จํานวน ๑๑ ถุง/bag ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมย (เลามงเส็ง)

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓,๙๖๐.๐๐ บาท (สามพันเการอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. ไขไก จํานวน ๑๑ แผง/blister ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมย (เลามงเส็ง) จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๒๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองรอยหกสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๓. ปลากระปอง จํานวน ๑๑๐ กระปอง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมย (เลามงเส็ง) จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๑,๘๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดรอยเจ็ดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป จํานวน ๑๑๐ ซอง/sachet ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมย (เลามงเส็ง)

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๖๐๕.๐๐ บาท (หกรอยหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65017281094

ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,700.00 บาท

7,700.00 บาท

0325552000029 บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด 3,960.00ข้าวสาร  ถุงละ 10 กิโลกรัม1

0325552000029 บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด 1,265.00ไข่ไก่2

0325552000029 บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด 1,870.00ปลากระป๋อง3

0325552000029 บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด 605.00บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0325552000029 บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด 650114227094 16/2565 19/01/2565 7,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกลองทดแทนนมถุง ประจําเดือนมกราคม

๒๕๖๕ จํานวน ๑๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกลองทดแทน

นมถุง ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จํานวน ๑๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ธาตุอาหาร(๑๒.๓๕.๒๒.๐๕ ) จํานวน ๑๒,๕๒๙ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อีสานใต

แดรี่ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๙๗,๙๗๖.๗๘ บาท (เกาหมื่นเจ็ดพันเกา

รอยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65017404172

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่องทดแทนนมถุง ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 17 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

97,976.78 บาท

97,976.78 บาท

0325554000581 บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด 97,976.78ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0325554000581 บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด 650101007521 5/2565 26/01/2565 97,976.78 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ ๔ บานตะครอ

เสนทางเขาหมูบานถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเขาหมูบานถนนปทมานนท ๒๑๔ โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการเสริมผิวทางแอ

สฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี ๔ บานตะครอ เสนทางเขาหมูบานถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเขาหมูบานถนนปทมานนท ๒๑๔

โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               ถนนสายรอง(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด นครชัย

สุรินทรกอสราง (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๔๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่

แสนส่ีหม่ืนเจ็ดพันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127190275

จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ เส้นทางเข้าหมู่บ้านถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเข้าหมู่บ้านถนนปัทมานนท์ 214 โดยวิธีคัดเลือก

499,000.00 บาท

482,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 483,000.00ถนนสายรอง(30.22.20.46 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 482,500.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 482,000.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 495,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 480,000.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 480,500.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 481,000.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 480,300.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323530000172
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมร

วัฒน์ก่อสร้าง
650222008243 8/2565 11/02/2565 480,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๘ บานหนองธาตุ

เสนบานนางฉลวย ที่อุปมา โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๘ บานหนองธาตุ เสนบานนางฉลวย ที่อุปมา โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               ถนนสายรอง(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมร

วัฒนกอสราง (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเกาหมื่นแปด

พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150350

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ เส้นบ้านนางฉลวย ที่อุปมา โดยวิธีคัดเลือก

400,000.00 บาท

416,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 399,500.00ถนนสายรอง(30.22.20.46 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 399,800.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 400,000.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 410,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 398,000.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 398,500.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 398,800.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 399,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323530000172
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมร

วัฒน์ก่อสร้าง
650222008135 6/2565 11/02/2565 398,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการปรับปรุงระบบกรองนํ้าประปาหมูบาน หมูที่ ๘ บาน

หนองธาตุ จํานวน ๑ แหง โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการปรับปรุงระบบ

กรองน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี ๘ บานหนองธาตุ จํานวน ๑ แหง โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               งานบริการบํารุงรักษาและซอมแซมระบบประปา(๗๒.๑๐.๑๕.๑๐ ) จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาหม่ืนสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอื่นๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150215

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8   บ้านหนองธาตุ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

95,000.00 บาท

101,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 94,200.00งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 94,400.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 95,000.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 94,600.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 92,000.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 92,700.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 92,900.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 92,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323530000172
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมร

วัฒน์ก่อสร้าง
650222010542 11/2565 15/02/2565 92,000.00 ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๕ บานตระแบก

นอย จากถนน ๒๑๔ ไปบานนางสุภา สนทอง โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๕ บานตระแบกนอย จากถนน ๒๑๔ ไปบานนางสุภา สนทอง โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               ถนนทางเขา(๓๐.๒๒.๒๐.๔๗ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมร

วัฒนกอสราง (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหาหมื่นสาม

พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150284

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย จากถนน 214 ไปบ้านนางสุภา สนทอง โดยวิธีคัดเลือก

355,000.00 บาท

371,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 354,600.00ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 354,500.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 354,400.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 370,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 353,000.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 354,300.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 354,000.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 353,700.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323530000172
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมร

วัฒน์ก่อสร้าง
650222007838 3/2565 11/02/2565 353,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑ บานแกใหญ

จากบานนายแกด สงวนช่ือ ถึงทางเกวียน โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑ บานแกใหญ จากบานนายแกด สงวนชื่อ ถึงทางเกวียน โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               ถนนสายรอง(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ทองพันลาน

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นหกพัน

แปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150306

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ จากบ้านนายแกด สงวนชื่อ ถึงทางเกวียน โดยวิธีคัดเลือก

499,000.00 บาท

523,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 498,000.00ถนนสายรอง(30.22.20.46 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 499,000.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 499,500.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 500,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 497,000.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 497,500.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 497,800.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 496,800.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 650322005315 16/2565 08/03/2565 496,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๑ บานจบกงาม

เสนบานนางบุญลาม สามิบัติไปบานนางสมจิตร สําราญ โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๑ บานจบกงาม เสนบานนางบุญลาม สามิบัติไปบานนางสมจิตร สําราญ โดยวิธีคัด

เลือก  น้ัน

               ถนนสายรอง(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมร

วัฒนกอสราง (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๖๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสาม

พันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150313

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม เส้นบ้านนางบุญลาม สามิบัติไปบ้านนางสมจิตร สำราญ โดยวิธีคัดเลือก

266,000.00 บาท

277,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 266,000.00ถนนสายรอง(30.22.20.46 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 267,000.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 265,500.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 275,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 263,900.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 264,000.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 265,000.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 264,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323530000172
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมร

วัฒน์ก่อสร้าง
650222007962 4/2565 11/02/2565 263,900.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๑ บานจบกงาม

เสนบานนางสังวาลย โกสียรัตนไปบานนายเกษม ดวงมณี โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๑ บานจบกงาม เสนบานนางสังวาลย โกสียรัตนไปบานนายเกษม ดวงมณี โดยวิธีคัด

เลือก  น้ัน

               ถนนสายรอง(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ทองพันลาน

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150317

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม เส้นบ้านนางสังวาลย์ โกสีย์รัตน์ไปบ้านนายเกษม ดวงมณี โดยวิธีคัดเลือก

242,000.00 บาท

250,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 242,000.00ถนนสายรอง(30.22.20.46 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 244,000.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 242,500.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 250,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 241,300.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 241,000.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 241,500.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 240,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 650322005380 17/2565 08/03/2565 240,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒ บานแกนอย

เสนบานนางนงนภัส อดทน โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒ บานแกนอย เสนบานนางนงนภัส อดทน โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               ถนนสายรอง(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ทองพันลาน

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นแปด

พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150323

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย เส้นบ้านนางนงนภัส อดทน โดยวิธีคัดเลือก

200,000.00 บาท

208,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 205,000.00ถนนสายรอง(30.22.20.46 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 208,000.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 199,500.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 205,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 198,700.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 199,000.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 198,500.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 198,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 650322005429 18/2565 08/03/2565 198,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒ บานแกนอย

เสนบานนาย สุเทพ บุญสุยา ไปถนนเลี่ยงเมืองใหม โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒ บานแกนอย เสนบานนาย สุเทพ บุญสุยา ไปถนนเลี่ยงเมืองใหม โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               ถนนสายรอง(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ทองพันลาน

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๙๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเกาหมื่นหก

พันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150329

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย เส้นบ้านนาย      สุเทพ บุญสุยา ไปถนนเลี่ยงเมืองใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

299,000.00 บาท

311,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 299,000.00ถนนสายรอง(30.22.20.46 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 298,500.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 298,000.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 300,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 297,000.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 297,700.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 297,500.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 296,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 650322005519 19/2565 08/03/2565 296,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๓ บานจักจรูก

เสนกระทอมนางสุพิน สาลีทองไปบานนายสมัย สาลีทอง โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๓ บานจักจรูก เสนกระทอมนางสุพิน สาลีทองไปบานนายสมัย สาลีทอง โดยวิธีคัด

เลือก  น้ัน

               ถนนสายรอง(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมร

วัฒนกอสราง (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นหกพัน

เการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150333

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก เส้นกระท่อมนางสุพิน สาลีทองไปบ้านนายสมัย สาลีทอง โดยวิธีคัดเลือก

499,000.00 บาท

521,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 501,000.00ถนนสายรอง(30.22.20.46 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 498,500.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 499,000.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 500,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 496,900.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 497,500.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 498,000.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 497,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323530000172
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมร

วัฒน์ก่อสร้าง
650222008085 5/2565 11/02/2565 496,900.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๕ บานตระแบก

นอย จากรานตระแบกช็อปถึงสุดซอย โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๕ บานตระแบกนอย จากรานตระแบกช็อปถึงสุดซอย โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               ถนนสายรอง(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ทองพันลาน

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150344

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย จากร้านตระแบกช็อปถึงสุดซอย โดยวิธีคัดเลือก

112,000.00 บาท

115,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 114,000.00ถนนสายรอง(30.22.20.46 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 113,000.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 112,000.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 111,500.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 111,000.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 111,200.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 110,500.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 110,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 650322005561 20/2565 08/03/2565 110,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๖ บานนาเกา

เสนโรงเรียนบานนาเกาไปหมูที่ ๑๑ โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๖ บานนาเกา เสนโรงเรียนบานนาเกาไปหมูท่ี ๑๑ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               ถนนสายรอง(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมร

วัฒนกอสราง (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหาหมื่นแปดพัน

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150346

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา เส้นโรงเรียนบ้านนาเกาไปหมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก

462,000.00 บาท

479,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 462,000.00ถนนสายรอง(30.22.20.46 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 462,500.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 460,000.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 461,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 458,000.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 460,800.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 461,000.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 460,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323530000172
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมร

วัฒน์ก่อสร้าง
650322005180 14/2565 08/03/2565 458,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๙ บานตาเตน

เสนถนนลาดยางตาเตน - บานระไซร ตําบลนาดี ไปเขตบานระเภาร ตําบลทาสวาง โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๙ บานตาเตน เสนถนนลาดยางตาเตน - บานระไซร ตําบลนาดี ไปเขตบานระเภาร ตําบล

ทาสวาง โดยวิธีคัดเลือก  น้ัน

               ถนนสายรอง(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมร

วัฒนกอสราง (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นหกพัน

แปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150360

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน เส้นถนนลาดยางตาเตน - บ้านระไซร์ ตำบลนาดี ไปเขตบ้านระเภาร์ ตำบลท่าสว่าง โดยวิธีคัดเลือก

499,000.00 บาท

517,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 499,000.00ถนนสายรอง(30.22.20.46 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 498,500.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 498,000.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 500,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 496,800.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 497,000.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 497,500.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 497,300.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323530000172
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมร

วัฒน์ก่อสร้าง
650222014651 12/2565 21/02/2565 496,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการกอสรางระบบระบายนํ้า หมูที่ ๑๐ บานแกใหญ จากแยก

ไอ ที วี ถึงคุมหนองเสือ โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา หมูท่ี ๑๐ บานแกใหญ จากแยก ไอ ที วี ถึงคุมหนองเสือ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               งานบริการกอสรางระบบระบายนํ้า(๗๒.๑๔.๑๒.๐๕ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุน

สวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150375

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ จากแยก ไอ ที วี ถึงคุ้มหนองเสือ โดยวิธีคัดเลือก

498,000.00 บาท

494,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 494,000.00งานบริการก่อสร้างระบบระบายน้ำ(72.14.12.05 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 494,500.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 493,500.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 495,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 492,000.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 493,000.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 492,400.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 492,700.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323530000172
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมร

วัฒน์ก่อสร้าง
650222008188 7/2565 11/02/2565 492,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการกอสรางระบบระบายนํ้า หมูที่ ๑๓ บานตะครอใหม จาก

สามแยกหมอสุนีย ศรีเพชร ถึง ถนนเลี่ยงเมืองใหม ๒๙๓ โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา หมูท่ี ๑๓ บานตะครอใหม จากสามแยกหมอสุนีย ศรีเพชร ถึง ถนนเลี่ยงเมืองใหม ๒๙๓ โดยวิธีคัด

เลือก  น้ัน

               งานบริการกอสรางระบบระบายนํ้า(๗๒.๑๔.๑๒.๐๕ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุน

สวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอื่นๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150377

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ จากสามแยกหมอสุนีย์ ศรีเพชร ถึง ถนนเลี่ยงเมืองใหม่ 293 โดยวิธีคัดเลือก

427,000.00 บาท

422,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 421,500.00งานบริการก่อสร้างระบบระบายน้ำ(72.14.12.05 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 422,000.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 421,800.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 421,500.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 420,000.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 420,700.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 421,000.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 420,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323530000172
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมร

วัฒน์ก่อสร้าง
650322005235 15/2565 08/03/2565 420,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๕ บาน

ตระแบกนอย จากบานนางสุทิศ ใจดี ถึงถนน๒๑๔ โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการขยายไหลทาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๕ บานตระแบกนอย จากบานนางสุทิศ ใจดี ถึงถนน๒๑๔ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               ถนนทางเขา(๓๐.๒๒.๒๐.๔๗ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ทองพันลาน

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150382

จ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย จากบ้านนางสุทิศ ใจดี ถึงถนน214 โดยวิธีคัดเลือก

73,000.00 บาท

81,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 73,000.00ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 72,500.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 72,000.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 75,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 71,500.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 71,800.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 71,300.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 71,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 650322005627 21/2565 08/03/2565 71,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมูที่ ๑๒ บานแกใหญ จาก

บานนายวิโรจน คงครบ ถึงถนนชาง โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการยกระดับถนน

ดินลงหินคลุก หมูท่ี ๑๒ บานแกใหญ จากบานนายวิโรจน คงครบ ถึงถนนชาง โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               ยกระดับถนนดิน(๗๒.๑๔.๑๑.๐๔ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด สุรินทร

อมรวัฒนกอสราง (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๔๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหา

พันเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127150385

จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ จากบ้านนายวิโรจน์ คงครบ ถึงถนนช้าง โดยวิธีคัดเลือก

448,000.00 บาท

466,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 456,000.00ยกระดับถนนดิน(72.14.11.04 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 447,000.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 448,000.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 450,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 445,700.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 446,000.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 446,600.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 446,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323530000172
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมร

วัฒน์ก่อสร้าง
650222018298 13/2565 25/02/2565 445,700.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ ๔ บานตะครอ

เสนทางเขาหมูบานถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเขาหมูบานถนนปทมานนท ๒๑๔ โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางโครงการเสริมผิวทางแอ

สฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี ๔ บานตะครอ เสนทางเขาหมูบานถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเขาหมูบานถนนปทมานนท ๒๑๔

โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               ถนนสายรอง(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมร

วัฒนกอสราง (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127190275

จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ เส้นทางเข้าหมู่บ้านถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเข้าหมู่บ้านถนนปัทมานนท์ 214 โดยวิธีคัดเลือก

499,000.00 บาท

482,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 483,000.00ถนนสายรอง(30.22.20.46 )1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 482,500.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 482,000.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 495,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 480,000.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 480,500.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 481,000.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 480,300.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323530000172
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมร

วัฒน์ก่อสร้าง
650222008243 8/2565 11/02/2565 480,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ ๗ บานทนง เสนบานนาย

สําราญ กลาหาญ ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางเสริมผิวทางแอสฟลท

ติกคอนกรีต หมูท่ี ๗ บานทนง เสนบานนายสําราญ กลาหาญ ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               เสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ ๗ บานทนง เสนบานนายสําราญ กลาหาญ ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม

(๓๐.๒๒.๒๐.๔๗ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๗๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127371133

จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านทนง เส้นบ้านนายสำราญ กล้าหาญ ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

496,000.00 บาท

479,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 478,800.00
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านทนง เส้นบ้านนายสำราญ กล้าหาญ ถึง

ถนนเลี่ยงเมืองใหม่ (30.22.20.47 )
1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 479,000.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 478,500.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 490,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 477,100.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 478,000.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 481,000.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 477,700.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323530000172
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมร

วัฒน์ก่อสร้าง
650222008368 9/2565 11/02/2565 477,100.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางปรับปรุงอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร

สวนตําบลแกใหญ โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จางกอสรางปรับปรุงอาคารปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               ปรับปรุงอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ (๓๐.๒๒.๒๐.๐๕ )

จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ทองพันลาน (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๙๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนสี่พันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127395037

จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก

200,000.00 บาท

197,000.00 บาท

0323514000139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ช.โชคชัย 196,800.00
ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

(30.22.20.05 )
1

0323523000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริจอมพระ 197,000.00

0323529000016 หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง 196,500.00

0323530000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ 200,000.00

0323530000172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 195,000.00

0323538000236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี 196,000.00

0323543000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 195,300.00

0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 194,800.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323549000500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้าน 650222010389 10/2565 15/02/2565 194,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


