
                      
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดโคลน หมู่ที่ ๘ 

สายคลองมะกอก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
............................................. 

ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง   ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการ 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดโคลน  หมู่ที่  8  สายคลองมะกอก  ต าบลโค้งยาง  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  ลงวันที่  28  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในวงเงินจัดจ้าง  
847,100.- บาท  นั้น 

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านกุด
โคลน  หมู่ที่  8  สายคอลงมะกอก  ระหว่างวันที่  28  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  5  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่
เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ปรากฏว่ามีผู้มาขอซื้อเอกสาร  จ านวน  11  ราย  และมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา  
จ านวน  6  รายได้แก่ 

 ๑.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราชพฒันา   ยื่นเอกสารวันที่   6   กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
๒.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง ยื่นเอกสารวันที่   6   กรกฎาคม  ๒๕๖๑            
๓.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพรรณีก่อสร้าง  ยื่นเอกสารวันที่   6   กรกฎาคม  ๒๕๖๑            
 4.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรุใหญ่ กรุ๊ป   ยื่นเอกสารวันที่   6   กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เพิ่มทรพัย์   ยื่นเอกสารวันที่   6   กรกฎาคม  ๒๕๖๑            
 6.  บริษัท จัตุรัส 2006  จ ากดั   ยื่นเอกสารวันที่   6   กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
กุดโคลน  หมู่ที่  8  ได้พิจารณาเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่  16  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ เวลา  
09.30 น.  เป็นต้นไป  มีผู้เข้ายื่นเอกสารเสนอราคา 6 ราย  คือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราชพัฒนะ  ยื่นเอกสารวันที่ 6  
กรกฎาคม  ๒๕๖๑  วงเงิน 790,000.-บาท  ก าหนดยืนราคา  60  วัน  ก าหนดส่งมอบ  45 วัน  เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง  ยื่นเอกสารวันที่ 6  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  วงเงิน 845,000.-
บาท  ก าหนดยืนราคา  60  วัน  ก าหนดส่งมอบ  45 วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้อง,  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพรรณี
ก่อสร้าง ยื่นเอกสารวันที่ 6 กรกฎาคม  ๒๕๖๑  วงเงิน 770,000.-บาท  ก าหนดยืนราคา  60  วัน  ก าหนดส่งมอบ  
45 วัน  ขาดหนังสือแสดงฐานะทางการเงิน, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรุใหญ่ กรุ๊ป  ยื่นเอกสารวันที่ 6  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
วงเงิน 847,100.-บาท  ก าหนดยืนราคา  60  วัน  ก าหนดส่งมอบ  45 วัน  เอกสารครบถ้วนถูกต้อง, ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ป.เพิ่มทรัพย์  ยื่นเอกสารวันที่ 6  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  วงเงิน 715,000.-บาท  ก าหนดยืนราคา  60  วัน  
ก าหนดส่งมอบ  45 วัน  เอกสารครบถ้วนถูกต้อง และบริษัท จัตุรัส 2006  จ ากัด  ยื่นเอกสารวันที่ 6  กรกฎาคม  
๒๕๖๑  วงเงิน 719,700.-บาท  ก าหนดยืนราคา 60 วัน  ก าหนดส่งมอบ  45 วัน ขาดหนังสือแสดงฐานะทาง
การเงิน 
   ผลการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า 

  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เพิ่มทรัพย ์ ยื่นเอกสารวันที่ 6  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  วงเงิน 715,000.-บาท  
ก าหนดยืนราคา  60  วัน  ก าหนดส่งมอบ  45 วัน  เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคุณสมบตัิเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุดของรายที่
คัดเลือกไว้  และอยู่ในวงเงินงบประมาณทีต่ั้งไว้ 

 
 

/จึงเห็นควร... 
 



 
 

จึงเห็นควร  จัดจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เพิ่มทรัพย ์   ต่อไป   
 

                       ประกาศ  ณ  วันที่     17    กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 
     (ลงชื่อ)     ณรงค์  เตี้ยงสูงเนนิ     
                                 (นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน)     
                                                 นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโคง้ยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


