
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง  ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายนางเขียว – นาเพรง  หมู่ที่  1 
....................................................... 

                 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ฉบับลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเขียว – นาเพรง  หมู่ที่  1  ราคากลาง  560,000  บาท  ซึ่งก าหนดให้มีการรับซองใน
วันที่  27  กุมภาพันธ์  2558   ถึงวันที่  13  มีนาคม  2558  เวลา  08.30 -  16.30  น. 

       คณะกรรมการเปิดซองได้ท าการเปิดซองในวันที่  16  มีนาคม  2558   ในเวลา  09.30  น.  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของแหล่งเอกสารต่าง  ๆ  ของผู้สอบราคาเรียบร้อยแล้ว  ปรากฎว่าผู้เสนอราคาตามประกาศสอบ
ราคาและเอกสารสอบราคาจ้างที่  4/2558  รวม  .....2...... ราย  ดังนี้   

        1. ...หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ........................  วงเงิน   .......560,000........  บาท 

        2. ....หจก.นพวิทย์ การโยธา..............................  วงเงิน   ....…559,000........  บาท 

        3.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        4. ........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        5.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        คณะกรรมการเปิดซองได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า......หจก.นพวิทย์  การโยธา...............    เป็นผู้มี
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจ้างที่  4/2558  และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  จึงเป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง  ต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
                                                          จิราภรณ์  ไชโย 
                                   (นางจิราภรณ์   ไชโย) 
        ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง  ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายจันนา – น  ายาว  หมู่ที่  3 
....................................................... 

                 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ฉบับลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันนา – น้ ายาว  หมู่ที่  3  ราคากลาง  560,000  บาท  ซึ่งก าหนดให้มีการรับซองใน
วันที่  27  กุมภาพันธ์  2558   ถึงวันที่  13  มีนาคม  2558  เวลา  08.30 -  16.30  น. 

       คณะกรรมการเปิดซองได้ท าการเปิดซองในวันที่  16  มีนาคม  2558   ในเวลา  10.10  น.  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของแหล่งเอกสารต่าง  ๆ  ของผู้สอบราคาเรียบร้อยแล้ว  ปรากฎว่าผู้เสนอราคาตามประกาศสอบ
ราคาและเอกสารสอบราคาจ้างที่  5/2558  รวม  .....2...... ราย  ดังนี้   

        1. ...หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ........................  วงเงิน   .......560,000........  บาท 

        2. ....หจก.นพวิทย์ การโยธา..............................  วงเงิน   ....…559,000........  บาท 

        3.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        4. ........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        5.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        คณะกรรมการเปิดซองได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า......หจก.นพวิทย์  การโยธา...............    เป็นผู้มี
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจ้างที่  5/2558  และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  จึงเป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง  ต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
                                   
                                      จิราภรณ์  ไชโย 
                                   (นางจิราภรณ์   ไชโย) 
        ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 
 
 
 

 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง  ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านนายแท่น – บ้านนายสมมุ่ง  หมู่ที่  4 
....................................................... 

                 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ฉบับลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแท่น – บ้านนายสมมุ่ง  หมู่ที่  4  ราคากลาง  560,000  บาท  ซึ่งก าหนดให้มี
การรับซองในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558   ถึงวันที่  13  มีนาคม  2558  เวลา  08.30 -  16.30  น. 

       คณะกรรมการเปิดซองได้ท าการเปิดซองในวันที่  16  มีนาคม  2558   ในเวลา  10.50  น.  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของแหล่งเอกสารต่าง  ๆ  ของผู้สอบราคาเรียบร้อยแล้ว  ปรากฎว่าผู้เสนอราคาตามประกาศสอบ
ราคาและเอกสารสอบราคาจ้างที่  6/2558  รวม  .....2...... ราย  ดังนี้   

        1. ...หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ........................  วงเงิน   .......560,000........  บาท 

        2. ....หจก.นพวิทย์ การโยธา..............................  วงเงิน   ....…559,000........  บาท 

        3.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        4. ........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        5.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        คณะกรรมการเปิดซองได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า......หจก.นพวิทย์  การโยธา...............    เป็นผู้มี
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจ้างที่  6/2558  และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  จึงเป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง  ต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
                                   
                                      จิราภรณ์  ไชโย 
                                   (นางจิราภรณ์   ไชโย) 
        ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง  ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายสี่แยกนายดา – บ้านนายสถิน  หมู่ที่  6 
....................................................... 

                 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ฉบับลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกนายดา – บ้านนายสถิน  หมู่ที่  6  ราคากลาง  560,000  บาท  ซึ่งก าหนดให้มีการ
รับซองในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558   ถึงวันที่  13  มีนาคม  2558  เวลา  08.30 -  16.30  น. 

       คณะกรรมการเปิดซองได้ท าการเปิดซองในวันที่  16  มีนาคม  2558   ในเวลา  11.30  น.  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของแหล่งเอกสารต่าง  ๆ  ของผู้สอบราคาเรียบร้อยแล้ว  ปรากฎว่าผู้เสนอราคาตามประกาศสอบ
ราคาและเอกสารสอบราคาจ้างที่  7/2558  รวม  .....2...... ราย  ดังนี้   

        1. ...หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ........................  วงเงิน   .......560,000........  บาท 

        2. ....หจก.นพวิทย์ การโยธา..............................  วงเงิน   ....…559,000........  บาท 

        3.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        4. ........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        5.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        คณะกรรมการเปิดซองได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า......หจก.นพวิทย์  การโยธา...............    เป็นผู้มี
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจ้างที่  7/2558  และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  จึงเป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง  ต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
                                   
                                      จิราภรณ์  ไชโย 
                                   (นางจิราภรณ์   ไชโย) 
        ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 
 
 
 

 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง  ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายสี่แยกนาท้อน – บ้านนายสมบูรณ์  หมู่ที่  7 
....................................................... 

                 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ฉบับลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกนาท้อน – บ้านนายสมบูณ์  หมู่ที่  7  ราคากลาง  620,000  บาท  ซึ่งก าหนดให้มี
การรับซองในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558   ถึงวันที่  13  มีนาคม  2558  เวลา  08.30 -  16.30  น. 

       คณะกรรมการเปิดซองได้ท าการเปิดซองในวันที่  16  มีนาคม  2558   ในเวลา  13.00  น.  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของแหล่งเอกสารต่าง  ๆ  ของผู้สอบราคาเรียบร้อยแล้ว  ปรากฎว่าผู้เสนอราคาตามประกาศสอบ
ราคาและเอกสารสอบราคาจ้างที่  8/2558  รวม  .....2...... ราย  ดังนี้   

        1. ...หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ........................  วงเงิน   .......621,604........  บาท 

        2. ....หจก.นพวิทย์ การโยธา..............................  วงเงิน   ....…619,000........  บาท 

        3.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        4. ........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        5.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        คณะกรรมการเปิดซองได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า......หจก.นพวิทย์  การโยธา...............    เป็นผู้มี
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจ้างที่  8/2558  และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  จึงเป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง  ต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
                                   
                                       จิราภรณ์  ไชโย 
                                   (นางจิราภรณ์   ไชโย) 
        ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง  ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายนางเหี ยง – นายพยอม  หมู่ที่  8 
....................................................... 

                 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ฉบับลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหี้ยง – นายพยอม  หมู่ที่  8  ราคากลาง  560,000  บาท  ซึ่งก าหนดให้มีการรับ
ซองในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558   ถึงวันที่  13  มีนาคม  2558  เวลา  08.30 -  16.30  น. 

       คณะกรรมการเปิดซองได้ท าการเปิดซองในวันที่  16  มีนาคม  2558   ในเวลา  13.40  น.  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของแหล่งเอกสารต่าง  ๆ  ของผู้สอบราคาเรียบร้อยแล้ว  ปรากฎว่าผู้เสนอราคาตามประกาศสอบ
ราคาและเอกสารสอบราคาจ้างที่  9/2558  รวม  .....2...... ราย  ดังนี้   

        1. ...หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ........................  วงเงิน   .......560,000........  บาท 

        2. ....หจก.นพวิทย์ การโยธา..............................  วงเงิน   ....…559,000........  บาท 

        3.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        4. ........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        5.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        คณะกรรมการเปิดซองได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า......หจก.นพวิทย์  การโยธา...............    เป็นผู้มี
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจ้างที่  9/2558  และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  จึงเป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง  ต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
                                   
                                      จิราภรณ์  ไชโย 
                                   (นางจิราภรณ์   ไชโย) 
        ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง  ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในต าบลตลิ่งชัน  จ านวน  12  สาย 

....................................................... 

                 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ฉบับลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558 โครงการซ่อมแซม
ถนนภายในต าบลตลิ่งชัน  จ านวน  12  สาย  ราคากลาง  349,300  บาท  ซึ่งก าหนดให้มีการรับซองในวันที่  27  
กุมภาพันธ์  2558   ถึงวันที่  13  มีนาคม  2558  เวลา  08.30 -  16.30  น. 

       คณะกรรมการเปิดซองได้ท าการเปิดซองในวันที่  16  มีนาคม  2558   ในเวลา  14.20  น.  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของแหล่งเอกสารต่าง  ๆ  ของผู้สอบราคาเรียบร้อยแล้ว  ปรากฎว่าผู้เสนอราคาตามประกาศสอบ
ราคาและเอกสารสอบราคาจ้างที่  10/2558  รวม  .....2...... ราย  ดังนี้   

        1. ...หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ........................  วงเงิน   .......352,903........  บาท 

        2. ....หจก.นพวิทย์ การโยธา..............................  วงเงิน   ....…348,800........  บาท 

        3.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        4. ........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        5.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        คณะกรรมการเปิดซองได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า......หจก.นพวิทย์  การโยธา...............    เป็นผู้มี
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจ้างที่  10/2558  และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  จึงเป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง  ต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
                                   
                                      จิราภรณ์  ไชโย 
                                   (นางจิราภรณ์   ไชโย) 
        ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง  ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 

ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
....................................................... 

                 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ฉบับลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558 โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ราคากลาง  929,300  บาท  ซึ่งก าหนดให้มีการรับซอง
ในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558   ถึงวันที่  13  มีนาคม  2558  เวลา  08.30 -  16.30  น. 

       คณะกรรมการเปิดซองได้ท าการเปิดซองในวันที่  16  มีนาคม  2558   ในเวลา  15.00  น.  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของแหล่งเอกสารต่าง  ๆ  ของผู้สอบราคาเรียบร้อยแล้ว  ปรากฎว่าผู้เสนอราคาตามประกาศสอบ
ราคาและเอกสารสอบราคาจ้างที่  11/2558  รวม  .....2...... ราย  ดังนี้   

        1. ...หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ........................  วงเงิน   .......932,900........  บาท 

        2. ....หจก.นพวิทย์ การโยธา..............................  วงเงิน   ....…928,300........  บาท 

        3.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        4. ........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        5.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        คณะกรรมการเปิดซองได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า......หจก.นพวิทย์  การโยธา...............    เป็นผู้มี
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจ้างที่  11/2558  และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  จึงเป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง  ต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
                                   
                                      จิราภรณ์  ไชโย 
                                   (นางจิราภรณ์   ไชโย) 
        ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง  ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
....................................................... 

                 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ฉบับลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558 โครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ราคากลาง  352,000  บาท  ซึ่งก าหนดให้มีการรับซองใน
วันที่  27  กุมภาพันธ์  2558   ถึงวันที่  13  มีนาคม  2558  เวลา  08.30 -  16.30  น. 

       คณะกรรมการเปิดซองได้ท าการเปิดซองในวันที่  16  มีนาคม  2558   ในเวลา  15.40  น.  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของแหล่งเอกสารต่าง  ๆ  ของผู้สอบราคาเรียบร้อยแล้ว  ปรากฎว่าผู้เสนอราคาตามประกาศสอบ
ราคาและเอกสารสอบราคาจ้างที่  12/2558  รวม  .....2...... ราย  ดังนี้   

        1. ...หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ........................  วงเงิน   .......378,300........  บาท 

        2. ....หจก.นพวิทย์ การโยธา..............................  วงเงิน   ....…351,000........  บาท 

        3.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        4. ........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        5.........................................................................  วงเงิน   ...............................  บาท 

        คณะกรรมการเปิดซองได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า......หจก.นพวิทย์  การโยธา...............    เป็นผู้มี
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจ้างที่  12/2558  และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  จึงเป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง  ต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
                                   
                                       จิราภรณ์  ไชโย 
                                   (นางจิราภรณ์   ไชโย) 
        ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 


