
  

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 

เรื่อง  ผลการสอบราคา 
********************************* 

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก  เรื่อง สอบราคาจ้างประเภทงานทาง หมู่ที่  4,5, 
12,4,3  จ านวน 5  โครงการ  และประเภทงานพนังกั้นน้ า หมู่ที่  6,2,4 จ านวน 3 โครงการ ผลการเปิดซองสอบ
ราคาจ้าง  เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2560  เวลาตั้งแต่  09.30 น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ (ชั้น 2 ที่ว่าการอ าเภอเชียงแสน)  ปรากฏดังนี้  
  โครงการที่  1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าแดด หมู่ที่ 4    
           ผู้ยื่นเสนอราคา  จ านวน  4  ราย  ประกอบด้วย  (200,000.-บาท) 

1.1  หจก.ส.เชิงดอยเจริญกิจ      เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   134,900.-บาท 

1.2 หจก.ศรีวงค์วรรณ์       เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   150,000.-บาท 

              1.3 หจก.เอคซเ์พิร์ท ดีไซน์       เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   180,000.-บาท 
              1.4  หจก.บุญมาเจริญสุข คอนสตรัคชั่น เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   195,000.-บาท 
           (ไม่มีหนังสือรับรองผลงาน) 
            ผู้ชนะการสอบราคา  คือ   หจก.ส.เชิงดอยเจริญกิจ 

โครงการที่  2  ก่อสร้างถนนสายใหม่ (ซอย 10) ภายในหมู่บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5 
          ผู้ยื่นเสนอราคา  จ านวน  3  ราย  ประกอบด้วย  (70,000.-บาท) 

       2.1 หจก.ส.เชิงดอยเจริญกิจ      เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   66,500.-บาท 
2.2 หจก.กาญธนทรัพย์ คอนสตรัคชั่น   เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   65,000.-บาท 

        (ไม่มีหนังสือรับรองผลงาน) 
            2.3 หจก.บุญมาเจริญสุข เอ็นจิเนียริ่ง     เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   75,000.-บาท 

         (ไม่มีหนังสือรับรองผลงาน) 
            ผู้ชนะการสอบราคา  คือ   หจก.ส.เชิงดอยเจริญกิจ 

โครงการที่  3 ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้าน 
ป่าสักน้อย หมู่ที่ 13  ผู้ยื่นเสนอราคา  จ านวน  4  ราย  ประกอบด้วย (300,000.-บาท) 

3.1 หจก.ส.เชิงดอยเจริญกิจ      เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   225,000.-บาท 
3.2 หจก.กนกลักษณ์  บิลดิ้งโฮม          เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   227,000.-บาท 

         3.3 หจก.เอคซ์เพิร์ท ดีไซน์        เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   265,555.-บาท 
             3.4 หจก.บุญมาเจริญสุข เอ็นจิเนียริ่ง    เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   300,000.-บาท 
          (ไม่มีหนังสือรับรองผลงาน) 
            ผู้ชนะการสอบราคา  คือ   หจก.ส.เชิงดอยเจริญกิจ 
 
                    โครงการที่ 4... 
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โครงการที่  4  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัสท์ติก (Overley) บ้านป่าแดด  
หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านป่าสักน้อย  หมู่ที่ 12  ผู้ยื่นเสนอราคา  จ านวน  1  ราย  ประกอบด้วย (386,000.-บาท) 

       หจก.สมทรง แม็คโคร คอนเน็คชั่น     เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   385,000.-บาท 
        ผู้ชนะการสอบราคา  คือ   หจก.สมทรง แม็คโคร คอนเน็คชั่น 

โครงการที่  5  ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรด้วยหินคลุกบ้านป่าสักน้อย  หมู่ที่  3   
          ผู้ยื่นเสนอราคา  จ านวน  2  ราย  ประกอบด้วย (50,000.-บาท) 

5.1 หจก.กาญธนทรัพย์ คอนสตรัคชั่น    เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   45,000.-บาท 
5.2 หจก.ส.เชิงดอยเจริญกิจ                เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   47,500.-บาท 

         ผู้ชนะการสอบราคา  คือ ไม่มีผู้ชนะการสอบราคา (เอกสารไม่ครบถ้วนทั้ง 2 ราย) 

  โครงการที่  6  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) ภายในหมู่บ้านปางหมอปวง 
หมู่ที่ 6 จ านวน 2 สายทาง  ผู้ยื่นเสนอราคา  จ านวน  3  ราย  ประกอบด้วย  (300,000.-บาท) 

       6.1 หจก.ส.เชิงดอยเจริญกิจ      เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   235,000.-บาท 
  6.2 หจก.กาญธนทรัพย์ คอนสตรัคชั่น   เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   229,000.-บาท 
                        (ยื่นผลงานไม่ตรงตามก าหนด)    

            6.3 บจก.เชียงรายเจริญสุข      เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   290,000.-บาท 
        ผู้ชนะการสอบราคา  คือ   หจก.ส.เชิงดอยเจริญกิจ 

โครงการที่  7  ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ค าหนองบัว  หมู่ที่ 2 
          ผู้ยื่นเสนอราคา  จ านวน  2  ราย  ประกอบด้วย (200,000.-บาท) 

7.1 หจก.กาญธนทรัพย์ คอนสตรัคชั่น    เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   179,500.-บาท 
7.2 หจก.ศรีวงค์วรรณ์                เสนอในวงเงินทั้งสิ้น   180,000.-บาท 

         ผู้ชนะการสอบราคา  คือ   หจก.กาญธนทรัพย์ คอนสตรัคชั่น 

โครงการที่  8  ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าแดด  หมู่ที่ 4 
                   ผู้ยื่นเสนอราคา  จ านวน  2  ราย  ประกอบด้วย  (70,000.-) 

8.1 หจก.ส.เชิงดอยเจริญกิจ                เสนอในวงเงินทั้งสิ้น    70,000.-บาท 
8.2 หจก.กาญธนทรัพย์ คอนสตรัคชั่น    เสนอในวงเงินทั้งสิ้น    70,000.-บาท 

        (เอกสารไม่ครบถ้วน) 
         ผู้ชนะการสอบราคา  คือ   หจก.ส.เชิงดอยเจริญกิจ    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ    ณ   วันที่  4  ดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
 

             (นายศุภสันห์  วิริยะ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 


