
 

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

เรื่อง  ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายจ่าหลับ  บริเวณหมู่ท่ี  1  ตําบลท่าแร้ง  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
……………………………………………….. 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กสายจ่าหลับ  ระยะทาง  205.00  เมตร  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  615  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25  เมตร  

(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

จํานวน  1 ป้าย บริเวณหมู่ที่ 1 ตําบลท่าแร้ง ฯ  ราคากลางงานก่อสร้าง  291,000.00 บาท  (-สองแสน

เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) เงินงบประมาณที่มี  290,000.00 บาท  (-สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) 

โดยกําหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  11  เมษายน  2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้าง

ของ อบต.ระดับอําเภอ  นั้น 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้ทําการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง          

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจ่าหลับ  บริเวณหมู่ที่ 1  ตําบลท่าแร้ง อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี   

จํานวน  2  ราย   ในวันที่  11  เมษายน  2556 เวลา  10.00   น.  พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร

หลักฐานต่าง ๆ ของผู้เข้าสอบราคาผลปรากฏดังนี้ 

 

วงเงิน กําหนด กําหนด 

ที่ ชื่อผู้เสนอราคา เสนอราคา แล้วสร็จ ยืนราคา 

(บาท) (วัน) (วัน) 

หมายเหตุ 

1 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด เทพกาญจนาเพชรบรุี ก่อสร้าง 289,000.00 30 30  

2 ว.รุ่งเรืองการค้า 291,000.00 30 30 ขาดคุณสมบติั 
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คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว  มีความเหน็ว่า……………… 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพกาญจนาเพชรบุรี ก่อสร้าง    เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตามเงื่อนไข ในเอกสาร

สอบราคา  มีคุณภาพและคุณสมบตัิเปน็ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  และเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  เห็นควรจ้าง  ห้างหุ้นสว่นจํากัด เทพกาญจนา

เพชรบรีุ ก่อสร้าง   เปน็ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจ่าหลับ  บริเวณหมู่ที ่ 1  

ตําบลท่าแร้ง  อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ต่อไป 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ    ณ    วันที ่ 19  เดือน    เมษายน  พ.ศ.  2556 

 

    (ลงชื่อ)     มาโนช    บุญทบั     ประธานกรรมการ 

                (นายมาโนช  บุญทับ) 

 

     (ลงชื่อ)    พุทธนิตย์  ตรงจริง    กรรมการ 

             (นางสาวพุทธนิตย์  ตรงจริง) 

 

    (ลงชื่อ)     น้ําผึ้ง  แซ่เอ็ง          กรรมการ 

              (นางสาวน้ําผึ้ง  แซ่เอ็ง) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

เรื่อง  ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายสมุนไพร  บริเวณหมู่ท่ี  5  ตําบลท่าแร้ง  อําเภอบ้านแหลม  จังหวดัเพชรบุรี 
……………………………………………….. 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กสายสมุนไพร  ระยะทาง  230.00  เมตร  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  

หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  920  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  0.25  เมตร  

(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จํานวน 1 ป้าย บริเวณหมู่ที่ 5 ตําบลท่าแร้ง ฯ ราคากลางงานก่อสร้าง 428,000.00 บาท  (-สี่แสนสอง

หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) โดยกําหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  11  เมษายน  2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอําเภอ  นั้น 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้ทําการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง         

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมุนไพร  บริเวณหมู่ที่ 5  ตําบลท่าแร้ง อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี   

จํานวน   2  ราย   ในวันที่  11  เมษายน  2556 เวลา  10.00  น.  พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร

หลักฐานต่าง ๆ ของผู้เข้าสอบราคาผลปรากฏดังนี้ 

 

วงเงิน กําหนด กําหนด 

ที่ ชื่อผู้เสนอราคา เสนอราคา แล้วสร็จ ยืนราคา 

(บาท) (วัน) (วัน) 

หมายเหตุ 

1 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด  เพชรวัฒนโยธา 427,800.00 30 30  

2 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ใช่ทองเจริญพรก่อสร้าง 428,000.00 30 30  

      

      

      

      

      

      

      



 

-2- 

 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว  มีความเหน็ว่า……………… 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  เพชรวัฒนโยธา  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ในเอกสารสอบราคา  มี

คุณภาพและคุณสมบตัิเปน็ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  และเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุดของรายที่

คัดเลือกไว้และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ เห็นควรจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  เพชรวัฒนโยธา  เป็นผู้รบั

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมุนไพร  บริเวณหมู่ที่  5  ตาํบลท่าแร้ง  อําเภอบ้าน

แหลม จังหวัดเพชรบรุี ต่อไป 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ    ณ    วันที ่19  เดือน    เมษายน  พ.ศ.  2556 

 

    (ลงชื่อ)     มาโนช    บุญทบั     ประธานกรรมการ 

               (นายมาโนช  บุญทบั) 

 

     (ลงชื่อ)    พุทธนิตย์  ตรงจริง    กรรมการ 

             (นางสาวพุทธนิตย์  ตรงจริง) 

 

    (ลงชื่อ)     น้ําผึ้ง  แซ่เอ็ง          กรรมการ 

              (นางสาวน้ําผึ้ง  แซ่เอ็ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

เรื่อง  ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายมิยาซาวา–บ้านผู้ช่วยดีน  บริเวณหมู่ท่ี 7  ตําบลท่าแร้ง  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
……………………………………………….. 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กสายมิยาซาวา – บ้านผู้ช่วยดีน   ระยะทาง 70.00 เมตร  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  210 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 

0.25  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด)  พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  บริเวณ  หมู่ที่  7 ตําบลท่าแร้ง ฯ ราคากลางงานก่อสร้าง  

106,000.00 บาท (-หน่ึงแสนหกพันบาทถ้วน-) เงินงบประมาณที่มี  105,000.00  บาท  (-หน่ึงแสน

ห้าพันบาทถ้วน-)  โดยกําหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  11  เมษายน  2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอําเภอ  นั้น 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้ทําการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง          

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิยาซาวา – บ้านผู้ช่วยดีน  บริเวณหมู่ที่ 7  ตําบลท่าแร้ง อําเภอบ้านแหลม  

จังหวัดเพชรบุรี   จํานวน  2  ราย   ในวันที่  11  เมษายน  2556 เวลา  10.00 น.  พร้อมท้ังตรวจสอบ

คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เข้าสอบราคาผลปรากฏดังนี้ 

 

วงเงิน กําหนด กําหนด 

ยืนราคา ชื่อผู้เสนอราคา เสนอราคา แล้วสร็จ ที่ 

(วัน) (วัน) (บาท) 

หมายเหตุ 

1 ยุทธนาการค้า 104,700.00 30 30  

2 บอลดอนแจง 105,000.00 30 30 ขาดคุณสมบติั 
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คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว  มีความเหน็ว่า……………… 

ยุทธนาการค้า  เป็นผู้มีคุณสมบตัถิูกต้องตามเงื่อนไข ในเอกสารสอบราคา  มีคุณภาพและคุณสมบตัิเปน็

ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  และเปน็ผู้เสนอราคาต่ําสุดของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่ในวงเงิน

งบประมาณทีต่ั้งไว้    เห็นควรจ้าง  ยุทธนาการค้า   เป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายมิยาซาวา – บ้านผู้ช่วยดีน   บริเวณหมู่ที่  7  ตาํบลท่าแร้ง  อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ต่อไป 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ    ณ    วันที ่ 19  เดือน    เมษายน  พ.ศ.  2556 

 

    (ลงชื่อ)     มาโนช    บุญทบั     ประธานกรรมการ 

               (นายมาโนช  บุญทบั) 

 

     (ลงชื่อ)    พุทธนิตย์  ตรงจริง    กรรมการ 

             (นางสาวพุทธนิตย์  ตรงจริง) 

 

    (ลงชื่อ)     น้ําผึ้ง  แซ่เอ็ง          กรรมการ 

              (นางสาวน้ําผึ้ง  แซ่เอ็ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

เรื่อง  ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายมัสยิดซีรอยุดดีน  บริเวณหมู่ท่ี  2  ตําบลท่าแร้ง  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
……………………………………………….. 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดซีรอยุดดีน  ระยะทาง  135.00  เมตร  กว้าง 3.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

หรือปริมาตรผิวการจราจรไม่น้อยกว่า 472.50  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร  

(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

จํานวน 1 ป้าย บริเวณหมู่ที่ 2 ตําบลท่าแร้ง ฯ  ราคากลางงานก่อสร้าง  226,000.00  บาท  (-สองแสน

สองหม่ืนหกพันบาทถ้วน-)  โดยกําหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  11  เมษายน  2556 ณ ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอําเภอ  นั้น 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้ทําการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง         

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดซีรอยุดดีน  บริเวณหมู่ที่ 2  ตําบลท่าแร้ง อําเภอบ้านแหลม  จังหวัด

เพชรบุรี   จํานวน  2  ราย   ในวันที่  11  เมษายน  2556 เวลา  10.00 น.  พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ

และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เข้าสอบราคาผลปรากฏดังนี้ 

 

วงเงิน กําหนด กําหนด 

ที่ ชื่อผู้เสนอราคา เสนอราคา แล้วสร็จ ยืนราคา 

(บาท) (วัน) (วัน) 

หมายเหตุ 

1 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด โอ๊ตวิศวกรโยธา 225,800.00 30 90  

2 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด  ไทยเข้มแข็ง 374,000.00 30 30 ขาดคุณสมบติั 
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คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว  มีความเหน็ว่า……………… 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โอ๊ตวิศวกรโยธา  เป็นผู้มีคุณสมบตัิถูกต้องตามเงื่อนไข ในเอกสารสอบราคา  มี

คุณภาพและคุณสมบตัิเปน็ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  และเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุดของรายที่

คัดเลือกไว้และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้   เห็นควรจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจํากัด โอ๊ตวิศวกรโยธา เป็นผู้รับ

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมสัยิดซีรอยุดดีน  บริเวณหมู่ที่  2  ตําบลท่าแร้ง  อําเภอ

บ้านแหลม จงัหวัดเพชรบรุี ต่อไป 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ    ณ    วันที ่  19  เดือน    เมษายน  พ.ศ.  2556 

 

    (ลงชื่อ)     มาโนช    บุญทบั     ประธานกรรมการ 

                (นายมาโนช  บุญทับ) 

 

     (ลงชื่อ)    พุทธนิตย์  ตรงจริง    กรรมการ 

             (นางสาวพุทธนิตย์  ตรงจริง) 

 

    (ลงชื่อ)     น้ําผึ้ง  แซ่เอ็ง          กรรมการ 

              (นางสาวน้ําผึ้ง  แซ่เอ็ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

เรื่อง  ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายไร่ผัก  บริเวณหมู่ท่ี  5  ตําบลท่าแร้ง  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
……………………………………………….. 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ผัก  ระยะทาง 200.00 เมตร  กว้าง  4.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

ปริมาตรผิวการจราจรไม่น้อยกว่า  800  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

จํานวน  1 ป้าย  บริเวณหมู่ที่  5  ตําบลท่าแร้ง ฯ ราคากลางงานก่อสร้าง 374,000.00 บาท  (-สามแสน

เจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน-)โดยกําหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  11  เมษายน  2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอําเภอ  นั้น 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้ทําการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง         

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ผัก  บริเวณหมู่ที่ 5  ตําบลท่าแร้ง อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี   

จํานวน  2  ราย   ในวันที่  11  เมษายน  2556 เวลา  10.00  น.  พร้อมท้ังตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร

หลักฐานต่าง ๆ ของผู้เข้าสอบราคาผลปรากฏดังนี้ 

 

วงเงิน กําหนด กําหนด 

ที่ ชื่อผู้เสนอราคา เสนอราคา แล้วสร็จ ยืนราคา 

(บาท) (วัน) (วัน) 

หมายเหตุ 

1 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด  จนัทร์โชต เพชรบรุี 373,000.00 30 90  

2 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด โอ๊ตวิศวกรโยธา 373,800.00 30 90  
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คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว  มีความเหน็ว่า……………… 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  จันทร์โชต  เพชรบุรี  เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตามเงื่อนไข ในเอกสารสอบราคา  มี

คุณภาพและคุณสมบตัิเปน็ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  และเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุดของราย      

ที่คัดเลือกไว้และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้   เห็นควรจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  จันทร์โชต เพชรบุรี      

เป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ผัก  บริเวณหมู่ที ่ 5  ตําบลท่าแร้ง  อําเภอ  

บ้านแหลม จงัหวัดเพชรบรุี ต่อไป 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ    ณ    วันที ่ 19  เดือน   เมษายน  พ.ศ.  2556 

 

    (ลงชื่อ)     มาโนช    บุญทบั     ประธานกรรมการ 

                (นายมาโนช  บุญทับ) 

 

     (ลงชื่อ)    พุทธนิตย์  ตรงจริง    กรรมการ 

             (นางสาวพุทธนิตย์  ตรงจริง) 

 

    (ลงชื่อ)     น้ําผึ้ง  แซ่เอ็ง          กรรมการ 

              (นางสาวน้ําผึ้ง  แซ่เอ็ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

เรื่อง  ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านผู้ช่วยดีน  บริเวณหมู่ท่ี  7  ตําบลท่าแร้ง  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
……………………………………………….. 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยดีน  ระยะทาง 150.00 เมตร  กว้าง  3.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

หรือปริมาตรผิวการจราจรไม่น้อยกว่า  450 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

จํานวน  1 ป้าย  บริเวณหมู่ที่  7 ตําบลท่าแร้ง ฯ ราคากลางงานก่อสร้าง  216,000.00 บาท (-สองแสน

หน่ึงหม่ืนหกพันบาทถ้วน-)โดยกําหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  11  เมษายน  2556 ณ ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอําเภอ  นั้น 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้ทําการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง          

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยดีน  บริเวณหมู่ที่ 7  ตําบลท่าแร้ง อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี   

จํานวน  3  ราย   ในวันที่  11  เมษายน  2556 เวลา  10.00  น.  พร้อมท้ังตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร

หลักฐานต่าง ๆ ของผู้เข้าสอบราคาผลปรากฏดังนี้ 

 

วงเงิน กําหนด กําหนด 

ที่ ชื่อผู้เสนอราคา เสนอราคา แล้วสร็จ ยืนราคา 

(บาท) (วัน) (วัน) 

หมายเหตุ 

1 นายสมศักด์ิ  สอนขาว 215,500.00 30 30  

2 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด โอ๊ตวิศวกรโยธา 215,800.00 30 90  

3 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด  ไทยเข้มแข็ง 216,000.00 30 30 ขาดคุณสมบติั 
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คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว  มีความเหน็ว่า……………… 

นายสมศักด์ิ  สอนขาว  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ในเอกสารสอบราคา  มีคุณภาพและ

คุณสมบตัิเปน็ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  และเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุดของรายทีคั่ดเลือกไว้และ

อยู่ในวงเงินงบประมาณทีต่ั้งไว้    เห็นควรจ้าง นายสมศักด์ิ  สอนขาว  เป็นผู้รบัจ้างโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยดีน  บริเวณหมู่ที ่ 7  ตําบลท่าแร้ง  อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบรุี 

ต่อไป 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ    ณ    วันที ่ 19  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2556 

 

    (ลงชื่อ)     มาโนช    บุญทบั     ประธานกรรมการ 

                (นายมาโนช  บุญทับ) 

 

     (ลงชื่อ)    พุทธนิตย์  ตรงจริง    กรรมการ 

             (นางสาวพุทธนิตย์  ตรงจริง) 

 

    (ลงชื่อ)     น้ําผึ้ง  แซ่เอ็ง          กรรมการ 

              (นางสาวน้ําผึ้ง  แซ่เอ็ง) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


