
                      
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับระดับถนน คสล.เชื่อมระหว่าง 

บ้านคลองพุดซาหมู่  ๔ เชื่อมกับบ้านขอนสะตือหมู่ที่  ๒   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 

............................................. 
ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง   ไดป้ระกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับระดับถนน คสล. 

เชื่อมระหว่างบ้านคลองพุดซา  หมู่  ๔  เชื่อมกับบ้านขอนสะตอื  หมู่ที่  2  ต าบลโค้งยาง  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด 
นครราชสีมา  ตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  ลงวันที่  24  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ในวงเงิน 
จัดจ้าง  1,405,000.- บาท  นั้น 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง ส าหรับการจา้งปรบัระดับถนน คสล.  เชื่อมระหว่างบ้านคลอง
พุดซา  หมู่  ๔  เชื่อมกับบ้านขอนสะตือ  หมู่ที่  2  ระหว่างวันที่  24  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  8  สิงหาคม  
๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ปรากฏว่ามีผู้มาขอรับเอกสาร  จ านวน  11  รายได้แก่ 

 ๑.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.พี.วาย เอ็นจิเนียริ่ง  เข้ารับเอกสารวันที่   1   สิงหาคม  ๒๕๖๐  
           ๒.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจี๊ยบสูนคา้วัสด ุ  เข้ารับเอกสารวันที่   2   สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
           ๓.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรา 2560   เข้ารับเอกสารวันที่   2   สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 4.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทีเจคอนสตัคชัน่ 2007 เข้ารับเอกสารวันที่   2   สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เพิ่มทรพัย์   เข้ารับเอกสารวันที่   2   สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 6.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีคิ้วคอนสตรัคชั่น  เข้ารับเอกสารวันที่   4   สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 7.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพรรณีก่อสร้าง  เข้ารับเอกสารวันที่   4   สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 8.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.ทวีโชค   เข้ารับเอกสารวันที่   8   สงิหาคม  ๒๕๖๐ 
 9.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม วี เอ็ม ธุรกิจ  เข้ารับเอกสารวันที่   8   สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 10.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พอดีก่อสร้าง   เข้ารับเอกสารวันที่   8   สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง ส าหรับการจา้งปรบัระดับถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านคลอง
พุดซา หมู่  ๔ เชื่อมกับบ้านขอนสะตือ  หมู่ที่  2  ได้เปิดซองเอกสารสอบราคาในวนัที่  10  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  
09.30  น.  เป็นตน้ไป  มผีู้เข้ายื่นซองเสนอราคา 6 ราย  คือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พอดีก่อสร้าง  ยื่นวนัที่  9  สิงหาคม  
๒๕๖๐  เวลา  16.10 น. วงเงิน 1,349,000.-บาท  ก าหนดส่งมอบ  60 วนั  เอกสารครบถ้วนถูกต้อง, ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภัทรา  2560  ยื่นวนัที ่ 9  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  16.12 น. วงเงิน 1,350,000.-บาท  ก าหนดส่งมอบ  
60 วัน ขาดหนังสือรับรองผลงาน, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สพุรรณีก่อสร้าง  ยื่นวันที่ 9 สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  16.16 
น. วงเงิน 1,400,000.-บาท  ก าหนดส่งมอบ  60  วัน  เอกสารครบถ้วนถูกต้อง, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค พี วาย เอ็นจิ
เนียริ่ง เซอร์วิส ยื่นวันที่  9  สิงหาคา  2560  เวลา 16.19 น. วงเงิน  1,110,000.-บาท  ก าหนดส่งมอบ  60  
วัน  เอกสารครบถ้วนถูกต้อง, หจก. ป.เพิ่มทรัพย์  ยื่นวันที่  9  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  16.23 น. วงเงนิ 
1,188,000.-บาท  ก าหนดสง่มอบ  60 วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้อง, หจก.เจี๊ยบสูนค้าวสัด ุยื่นวันที่  9  สิงหาคม  
๒๕๖๐  เวลา  16.27 น. วงเงิน 1,300,500.-บาท  ก าหนดส่งมอบ  60 วัน เอกสารครบถว้นถูกต้อง 

   ผลการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค พี วาย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ยื่นวันที่  9  สิงหาคา  2560  เวลา 16.19 น. 

วงเงิน  1,110,000.-บาท  ก าหนดส่งมอบ  60  วัน  เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศสอบราคาจา้ง
โดยมีคุณสมบตัิเป็นประโยชน์ตอ่องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดของรายที่คัดเลือกไว้  และ
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 

/จึงเห็นควร... 



 

จึงเห็นควร  จัดจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค พี วาย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส  ต่อไป   
 

                       ประกาศ  ณ  วันที่    17    สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 
     (ลงชื่อ)    ณรงค์  เตี้ยงสูงเนนิ   

      (นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนนิ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


