
(สําเนา)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไสหรา

เรื่อง   สรุปผลการประกาศสอบราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวสะพาน            
เพ็ญมิตร-ใตสายไฟแรงสูง (ตอจากถนน คสล. เดิม) หมูที่ 1,6 ตําบลไสหรา

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

(คสล.) สายหัวสะพานเพ็ยมิตร-ใตสายไฟแรงสูง (ตอจากถนน คสล. เดิม) หมูที่ 1,6 ตําบลไสหรา ตามประกาศ
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2552  ในวงเงิน 673,100.- บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนสามพันหนึ่งรอยบาทถวน) นั้น

องคการบริหารสวนตําบลไสหราไดทําเปดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552             
ปรากฏวามีผูมายื่นซอง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. หางหุนสวนจํากัด รุงชนะกิจกอสราง เสนอราคาในวงเงิน 671,000.- บาท      
2. หางหุนสวนจํากัด เอ็มอี เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาในวงเงิน 673,000.- บาท      

คณะกรรมการเปดซองไดพิจารณาแลวเห็นวา หางหุนสวนจํากัด รุงชนะกิจกอสราง              
เสนอราคาต่ําสุด ในวงเงิน 671,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)  และเปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสองราคา จึงใหเปนผูชนะการสอบราคาในครั้งนี้     

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วถึงกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2552

   
                                               (ลงชื่อ)        อัมพร  กาญจนะ     

                                  ( นายอัมพร  กาญจนะ  )
                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหรา



(สําเนา)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไสหรา

เรื่อง   สรุปผลการประกาศสอบราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายขางวัดสามัคคี             
นุกูล (ตอจากถนน คสล. เดิม) หมูที่ 2 ตําบลไสหรา

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

(คสล.) สายขางวัดสามัคคีนุกูล  (ตอจากถนน คสล. เดิม) หมูที่  2 ตําบลไสหรา  ตามประกาศลงวันที่ 30 
กรกฎาคม  2552  ในวงเงิน 367,400.- บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) นั้น

องคการบริหารสวนตําบลไสหราไดทําเปดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552             
ปรากฏวามีผูมายื่นซอง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. หางหุนสวนจํากัด มัธยฐานกรุป เสนอราคาในวงเงิน 366,000.- บาท      
2. รานสามัคคีพาณิชย เสนอราคาในวงเงิน 367,400.- บาท      

คณะกรรมการเปดซองไดพิจารณาแลวเห็นว า  ห างหุนสวนจํากัด มัธยฐานกรุป              
เสนอราคาต่ําสุด ในวงเงิน 366,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน)  และเปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในเอกสารสองราคา จึงใหเปนผูชนะการสอบราคาในครั้งนี้     

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วถึงกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2552

   
                                               (ลงชื่อ)      อัมพร  กาญจนะ            

                                  ( นายอัมพร  กาญจนะ  )
                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหรา



(สําเนา)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไสหรา

เรื่อง   สรุปผลการประกาศสอบราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช.-บานนาย
อานนท (เริ่มจากทางเชื่อมถนนพรุบอน-หวยทรายขาว ) หมูที่ 3  ตําบลไสหรา

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

(คสล.) สายรพช.-บานนายอานนท (เริ่มจากทางเชื่อมถนนพรุบอน-หวยทรายขาว ) หมูที่ 3  ตําบลไสหรา           
ตามประกาศลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2552  ในวงเงิน 367,400.- บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) 
นั้น

องคการบริหารสวนตําบลไสหราไดทําเปดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552             
ปรากฏวามีผูมายื่นซอง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. หางหุนสวนจํากัด เอ็มอี เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาในวงเงิน 467,000.- บาท      
2. หางหุนสวนจํากัด วิหารการโยธา เสนอราคาในวงเงิน 468,00.- บาท      

คณะกรรมการเปดซองไดพิจารณาแลวเห็นวา หางหุนสวนจํากัด เอ็มอี เอ็นจิเนียริ่ง              
เสนอราคาต่ําสุด ในวงเงิน 467,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)  และเปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในเอกสารสองราคา จึงใหเปนผูชนะการสอบราคาในครั้งนี้     

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วถึงกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2552

   
                                               (ลงชื่อ)    อัมพร  กาญจนะ         

                                  ( นายอัมพร  กาญจนะ  )
                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหรา



(สําเนา)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไสหรา

เรื่อง   สรุปผลการประกาศสอบราคาโครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคประจําหมูบาน หมูที่ 9                     
ตําบลไสหรา

...................................................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลไสหราไดประกาศสอบราคา กอสรางศาลาเอนกประสงค

ประจําหมูบาน หมูที่  9  ตําบลไสหรา ตามประกาศลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2552  ในวงเงิน 195,000.- บาท            
(หนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) นั้น

องคการบริหารสวนตําบลไสหราไดทําเปดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552             
ปรากฏวามีผูมายื่นซอง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. หางหุนสวนจํากัด ซี.เค.อาร. เอ็นจิเนียริ่ง   เสนอราคาในวงเงิน 193,000.- บาท      
2. หางหุนสวนจํากัด รุงชนะกิจกอสราง เสนอราคาในวงเงิน 194,000.- บาท      

คณะกรรมการเปดซองไดพิจารณาแลวเห็นวา หางหุนสวนจํากัด ซี.เค.อาร. เอ็นจิเนียริ่ง   
เสนอราคาต่ําสุด ในวงเงิน 193,000.- บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน)  และเปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสองราคา จึงใหเปนผูชนะการสอบราคาในครั้งนี้     

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วถึงกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2552

   
                                               (ลงชื่อ)    อัมพร  กาญจนะ         

                                  ( นายอัมพร  กาญจนะ  )
                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหรา



(สําเนา)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไสหรา

เรื่อง   สรุปผลการประกาศสอบราคาโครงการจางเหมาติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 2  ตําบลไสหรา
...................................................................

ดวยองคการบริหารสวนตําบลไสหราไดประกาศสอบราคาจางเหมาติดตั้งเสียงตามสาย             
หมูที่ 2  ตําบลไสหรา ตามประกาศลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2552  ในวงเงิน 101,000.- บาท (หนึ่งแสนหนี่งพัน-
บาทถวน) นั้น

องคการบริหารสวนตําบลไสหราไดทําเปดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552             
ปรากฏวามีผูมายื่นซอง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. หางหุนสวนจํากัด จาตุรนตนครศรี   เสนอราคาในวงเงิน 100,400.- บาท      
2. หางหุนสวนจํากัด โตะกังแฮร เสนอราคาในวงเงิน 100,400.- บาท      

คณะกรรมการเปดซองไดพิจารณาแลวเห็นวา หางหุนสวนจํากัด จาตุรนตนครศรี                  
เสนอราคาต่ําสุด ในวงเงิน 100,400.- บาท (หนึ่งแสนสี่รอยบาทถวน)  และเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม
เงื่อนไขในเอกสารสองราคา จึงใหเปนผูชนะการสอบราคาในครั้งนี้     

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วถึงกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2552

   
                                               (ลงชื่อ)     อัมพร  กาญจนะ     

                                  ( นายอัมพร  กาญจนะ  )
                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหรา


