
(สําเนา)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไสหรา

เรื่อง   สรุปผลการประกาศสอบราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนาโรงเรียน      
วัดควนสะตอ หมูที่ 5 ตําบลไสหรา

...................................................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลไสหราไดประกาศสอบราคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) สายหนาโรงเรียวัดควนสะตอ หมูที่ 5 ตําบลไสหรา ตามประกาศลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552  ในวงเงิน 
460,200.- บาท (สี่แสนหกหมื่นสองรอยบาทถวน) นั้น

องคการบริหารสวนตําบลไสหราและไดทําเปดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552             
มีผูมายื่นซอง จํานวน 4 ราย ดังนี้ 

1. หางหุนสวนจํากัด เอ็มอี เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาในวงเงิน 250,000.- บาท 
2. หางหุนสวนจํากัด ฉิมวงศการกอสราง เสนอราคาในวงเงิน 250,500.- บาท      
3. หางหุนสวนจํากัด ยูงทองการโยธา    เสนอราคาในวงเงิน 250,000.- บาท 
4. หางหุนสวนจํากัด แววมณีกอสราง เสนอราคาในวงเงิน 251,000.- บาท

คณะกรรมการเปดซองไดพิจารณาแลวเห็นวา หางหุนสวนจํากัด เอ็มอี เอ็นจิเนียริ่ง               
เสนอราคาต่ําสุด ในวงเงิน 250,000.- บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)  และเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม
เงื่อนไขในเอกสารสองราคา จึงใหเปนผูชนะการสอบราคาในครั้งนี้     

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วถึงกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   6  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2552

   
                                               (ลงชื่อ)        อัมพร  กาญจนะ     

                                  ( นายอัมพร  กาญจนะ  )
                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหรา



(สําเนา)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไสหรา

เรื่อง   สรุปผลการประกาศสอบราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย72 พรรษา     
ประชาอุทิศ  หมูที่ 7 ตําบลไสหรา

...................................................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลไสหราไดประกาศสอบราคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) สาย72 พรรษาประชาอุทิศ  หมูที่ 7 ตําบลไสหรา ตามประกาศลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552  ในวงเงิน 
393,000.- บาท (สามแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน) นั้น

องคการบริหารสวนตําบลไสหราไดทําเปดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552             
มีผูมายื่นซอง จํานวน 3 ราย ดังนี้ 

1. รานสามัคคีพาณิชย เสนอราคาในวงเงิน 391,000.- บาท 
2. หางหุนสวนจํากัด ฉิมวงศการกอสราง เสนอราคาในวงเงิน 391,500.- บาท      
3. หางหุนสวนจํากัด แววมณีกอสราง เสนอราคาในวงเงิน 392,000.- บาท

คณะกรรมการเปดซองไดพิจารณาแลวเห็นวา รานสามัคคีพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใน
วงเงิน 391,000.- บาท (สามแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)  และเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไขใน
เอกสารสองราคา จึงใหเปนผูชนะการสอบราคาในครั้งนี้     

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วถึงกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   6  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2552

   
                                               (ลงชื่อ)       อัมพร  กาญจนะ     

                                  ( นายอัมพร  กาญจนะ  )
                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหรา



(สําเนา)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไสหรา

เรื่อง   สรุปผลการประกาศสอบราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวโพด –               
ควนมะปราง  หมูที่ 2,8 ตําบลไสหรา

...................................................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลไสหราไดประกาศสอบราคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) สายหัวโพดควนมะปราง  หมูที่ 2,8 ตําบลไสหรา ตามประกาศลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552  ในวงเงิน 
393,000.- บาท (สามแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน) นั้น

องคการบริหารสวนตําบลไสหราไดทําเปดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552             
มีผูมายื่นซอง จํานวน 3 ราย ดังนี้ 

1. หางหุนสวนจํากัด ฉิมวงศการกอสราง เสนอราคาในวงเงิน 391,500.- บาท      
2. หางหุนสวนจํากัด ยูงทองการโยธา เสนอราคาในวงเงิน 393,500.- บาท      
3. หางหุนสวนจํากัด แววมณีกอสราง เสนอราคาในวงเงิน 392,000.- บาท

คณะกรรมการเปดซองไดพิจารณาแลวเห็นวา หางหุนสวนจํากัด ฉิมวงศการกอสราง              
เสนอราคาต่ําสุด ในวงเงิน 391,500.- บาท (สามแสนเกาหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน)  และเปนผูมี
คุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสองราคา จึงใหเปนผูชนะการสอบราคาในครั้งนี้     

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วถึงกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   6  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2552

   
                                               (ลงชื่อ)      อัมพร  กาญจนะ       

                                  ( นายอัมพร  กาญจนะ  )
                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหรา



(สําเนา)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไสหรา

เรื่อง   สรุปผลการประกาศสอบราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดลอยโพธาราม  
หมูที่ 3 ตําบลไสหรา

...................................................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลไสหราไดประกาศสอบราคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) สายวัดลอยโพธาราม  หมูที่  3 ตําบลไสหรา ตามประกาศลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552  ในวงเงิน 
397,000.- บาท (สามแสนเกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) นั้น

องคการบริหารสวนตําบลไสหราไดทําเปดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552             
มีผูมายื่นซอง จํานวน 2 ราย ดังนี้ 

1. หางหุนสวนจํากัด ดาวพิปูนกอสราง เสนอราคาในวงเงิน 396,000.- บาท      
2. หางหุนสวนจํากัด ยูงทองการโยธา เสนอราคาในวงเงิน 397,000.- บาท      

คณะกรรมการเปดซองไดพิจารณาแลวเห็นวา หางหุนสวนจํากัด ดาวพิปูนกอสราง              
เสนอราคาต่ําสุด ในวงเงิน 396,000.- บาท (สามแสนเกาหมื่นหกพันบาทถวน)  และเปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในเอกสารสองราคา จึงใหเปนผูชนะการสอบราคาในครั้งนี้     

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วถึงกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   6  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2552

   
                                               (ลงชื่อ)        อัมพร  กาญจนะ     

                                  ( นายอัมพร  กาญจนะ  )
                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหรา


