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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

เรื่อง  ผลการเปดซองสอบราคาจางเหมาโครงการขุดลอกคลองและกาํจัดวัชพืชบนคันคลอง หมูท่ี 1, 2, 5  
ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

------------------------------------------------------------------------- 

   ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไดดําเนินการประกาศสอบราคาจางเหมาโครงการ               
ขุดลอกคลองและกําจัดวัชพืชบนคันคลอง หมูที่ 1, 2, 5 ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตาํบลแพรกหนามแดง เลขที่ 003/2560 กําหนดสงมอบงาน  75  วัน ราคากลาง
ในการจัดจางครั้งนี้ เปนจํานวนเงิน 1,345,740 บาท (หนึ่งลานสามแสนสี่หมื่นหาพันเจ็ดรอยสี่สิบบาทถวน)  ระหวาง
วันที่ 11 – 27 เมษายน 2560  ปรากฏวา มีผูสนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาจางฯ และยื่นซองใบเสนอราคา พรอมเอกสารสอบ
ราคาตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาจาง เลขที่ 3/2560 ฉบับลงวันที ่10 เมษายน 2560  ดังน้ี 
 

ลําดับท่ี รายชื่อผูเสนอราคา วันท่ีซื้อเอกสาร วันท่ียื่นเอกสาร หมายเหตุ 

1 หางหุนสวนจํากัด ดํารงกุลการโยธา 12 เม.ย. 60 27 เม.ย. 60  
2 นายพิสิษฐ หงษทอง (หงษทอง สถาปตย) 18 เม.ย. 60 27 เม.ย. 60  
3 หางหุนสวนจํากัด กานตสิริโชค กอสราง 18 เม.ย. 60 27 เม.ย. 60  
4 หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง 18 เม.ย. 60 -  
5 หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป 18 เม.ย. 60 27 เม.ย. 60  
6 หางหุนสวนจํากดั พรหมสวัสดิ์ กรุป 19 เม.ย. 60 27 เม.ย. 60  
7 บริษัท ชินาภัคคอนกรีต จํากัด 19 เม.ย. 60 27 เม.ย. 60  
8 หางหุนสวนจํากัด วิริยะฉันท 19 เม.ย. 60 -  
9 หางหุนสวนจํากัด นองเล็กสถาปตย 20 เม.ย. 60 27 เม.ย. 60  

10 หางหุนสวนจํากัด เจริญอารีย (1978) 21 เม.ย. 60 27 เม.ย. 60  
11 หางหุนสวนจํากัด เทียนทองแทรกเตอรเซอรวิส 24 เม.ย. 60 27 เม.ย. 60  
12 บริษัท ตาลเพชร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 24 เม.ย. 60 -  
13 บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด 24 เม.ย. 60 -  
14 หางหุนสวนจํากัด  รุงสิริบุญลักษณ 27 เม.ย. 60 27 เม.ย. 60  

 
   และดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของการไมมีผลประโยชนรวมกันของผูยื่นเสนอราคา ในวันที่ 28 
เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 28 เมษายน 2560 ตั้งแตเวลา 09.30 น.                       
เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ชั้น 2 (ที่วาการอําเภอ              
อัมพวา) ปรากฏวา ผูเขายื่นเอกสารเสนอราคา จํานวน  10  รายดังกลาวขางตน คณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบ
คุณสมบัติแลว ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันของผูยื่นเสนอราคาตามประกาศขางตน และไดรับการคัดเลือกใหเปน                     
ผูเสนอราคา ดังนี ้
 
 
 

/ลําดับที่ 1......... 
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อผูยื่นเสนอราคา 
เสนอราคา 

(บาท) 

กําหนด 
แลวเสรจ็ 

(วัน) 

กําหนด 
ยืนราคา 

(วัน) 
หมายเหตุ 

1 นายพิสิษฐ  หงษทอง (หงษทอง สถาปตย) 901,689.- 75 90  
2 หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป 1,200,000.- 75 90  
3 หางหุนสวนจํากัด พรหมสวัสดิ ์ 1,200,000.- 75 90  
4 หางหุนสวนจํากัด ดํารงกุลการโยธา 900,000.- 75 90  
5 หางหุนสวนจํากัด เทียนทองแทรกเตอรเซอรวิส 710,250.- 75 90  
6 หางหุนสวนจํากัด กานตสิริโชค กอสราง 617,060.- 75 90  
7 หางหุนสวนจํากัด รุงสิริบญุลักษณ 1,278,400.- 75 90  
8 หางหุนสวนจํากัด เจริญอารีย (1978) 1,200,000.- 75 90  
9 หางหุนสวนจํากัด นองเล็กสถาปตย 1,345,740.- 75 90  

10 บริษัท ชินาภคั คอนกรีต จํากดั 1,211,000.- 75 90  
 
  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  ไดพิจารณา หางหุนสวนจํากัด กานตสิริโชค กอสราง เปน
ผูรับจางทํางานโครงการดังกลาว เนื่องจากเปนผูมีคุณสมบัต ิเอกสารถูกตองครบถวน และเสนอราคาต่ําสุด ไมเกินวงเงิน
งบประมาณ  ซึ่งเปนราคาที่ต่ํากวาราคากลาง  คิดเปนรอยละ 118.09  ซึ่งผูรับจางแจงวาสามารถดําเนินการตาม
โครงการดังกลาวได  และรับผิดชอบในวงเงินที่ไดเสนอราคาเปนจํานวนเงิน  617,060  บาท  (หกแสนหนึ่งหมื่น-            
เจ็ดพันหกสิบบาทถวน) 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  28  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕60 
 

 
(นายทวีป  อมศิริ)  

นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
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