
                       
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.  

โดยการเททับ  Asphaltic  concrete  (AC)  หมู่ที่  8  บ้านกุดโคลน   
............................................. 

 ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง   ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร 
คสล. โดยการเททับ  Asphaltic  concrete  (AC)  หมู่ที่  8  บ้านกุดโคลน  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
โค้งยาง  ลงวันที่  9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในวงเงินจัดจ้าง  1,522,200.- บาท  นั้น 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง ส าหรับการจ้างปรับปรงุผิวจราจร คสล. โดยการเททับ  
Asphaltic  concrete  (AC)  หมู่ที่  8  บ้านกุดโคลน   ระหว่างวันที่  9  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที ่ 23  มนีาคม  
๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ปรากฏว่ามีผู้มาขอรับเอกสาร  จ านวน  9  รายได้แก ่

 ๑.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีคิ้วคอนสตรัคชั่น  เข้ารับเอกสารวันที่  14 มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 2.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง เข้ารับเอกสารวันที่  15 มีนาคม  ๒๕๕๙  
           3.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพรรณีก่อสร้าง  เข้ารับเอกสารวันที่  15 มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 4.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยการโยธา  เข้ารับเอกสารวันที่  15 มีนาคม  ๒๕๕๙ 
           5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤตค้าวัสดุก่อสร้าง  เข้ารับเอกสารวันที่  16 มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 6.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เพิ่มทรพัย์   เข้ารับเอกสารวันที่  16 มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 7.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคพีวายเอ็นจิเนียริ่งส์เซอร์วิส เข้ารับเอกสารวันที่  22 มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 8.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราชพฒันะ   เข้ารับเอกสารวันที่  23 มีนาคม  ๒๕๕๙

  9.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราชสนิสยาม  เข้ารับเอกสารวันที่  23 มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง ส าหรับการจ้างปรับปรงุผิวจราจร คสล. โดยการเททับ  
Asphaltic  concrete  (AC)  หมู่ที่  8  บ้านกุดโคลน   ได้เปดิซองเอกสารสอบราคาในวนัที่  25  มีนาคม  ๒๕๕๙  
เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป  มีผู้เข้ายื่นซองเสนอราคา 5 ราย  คือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง  
ยื่นวันที่  24  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  16.00 น. วงเงิน 1,500,000.-บาท  ก าหนดสง่มอบ  45 วัน  เอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง ,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพรรณีก่อสร้าง  ยื่นวนัที่  24  มนีาคม  ๒๕๕๙  เวลา  16.15 น. วงเงิน  
980,000 .-บาท  ก าหนดส่งมอบ  45  วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้อง,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤตค้าวัสดุก่อสร้าง  ยื่น
วันที่  24  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  16.18 น. วงเงิน  1,550,000 .-บาท  ก าหนดส่งมอบ  45 วัน เอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคพีวายเอ็นจิเนียริ่งส์เซอร์วิส  ยื่นวันที่  24  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  16.19 น. 
วงเงิน  1,380,000 .-บาท  ก าหนดส่งมอบ  45 วัน เอกสารไม่เรียบร้อย (ไม่ติดอากร)  และห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โคราชพฒันะ  ยืน่วันที ่ 24  มนีาคม  ๒๕๕๙  เวลา  16.20 น. วงเงิน  1,500,000 .-บาท  ก าหนดส่งมอบ  45 
วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้อง   

   ผลการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพรรณีก่อสร้าง  ยื่นวันที่  24  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  16.01 น. วงเงิน  

980,000 .-บาท  ก าหนดสง่มอบ  45  วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศสอบราคาจ้างโดยมี
คุณสมบัติเปน็ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดของรายทีค่ัดเลือกไว้  และอยู่ใน
วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้

/จึงเห็นควร... 



 

จึงเห็นควร  จัดจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพรรณีก่อสร้าง  ต่อไป   
 

                       ประกาศ  ณ  วันที่    25    มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
 
     (ลงชื่อ)    ณรงค์  เตี้ยงสูงเนนิ   

      (นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนนิ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


