
 
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ค้าท่ีผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน ้า  คสล. ม.  5 
 ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

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

    ตามที่ เทศบาล ต าบลบ้านใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูล โครงการจ้างก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ า  คสล.  ม.  5  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ลงวันที่ 3  กุมภาพันธ์  
2557   และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  1/๒๕๕7  ลงวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2557  โดย
ก าหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  ม.  5   ในวันที่ 21  กุมภาพันธ์  
2557  เวลา ๐๙.๐0– 10.00 น.  ณ. ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้
ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น รวม....3.. รายนั้น 

   บัดน้ี คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในงาน
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  ม.  5  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 

๑  คือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอสทีการช่างชัยภูมิ    
2. คือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์มิตรคอนสตรัคช่ัน   
3. คือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโคราชภีระพันธ์ก่อสร้าง     

 
   

                  ประกาศ  ณ วันที่    28  เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.   ๒๕๕7 

 

     ( ลงช่ือ )...................................................ประธานกรรมการ 
                          ( นางชนากานต์  ดอมไธสง ) 

                                     
                                               ( ลงช่ือ ) ................................................... กรรมการ 

                           ( นายเริงรบ  บทสูงเนิน ) 
 

                                                            ( ลงช่ือ )....................................................กรรมการ 
                           ( นายเฉลิม  ตังวรกุล ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  
เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ี  และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน  า  คสล.  ม.  5  

ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 
      ......................................................... 

    ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลโครงการจ้างก่อสร้าง           
วางท่อระบายน้ า  คสล.  ม.  5   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติหรือผ่านข้อเสนอ
ด้านเทคนิคในงานจ้างดังกล่าวไปแล้วนั้น 
  คณะการการด าเนินการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอประกาศให้ทราบถึงก าหนดวัน 
เวลา  สถานที่และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                    ๑.  ลงทะเบียนอบรมผู้มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลฯ ในวันที่  6  มีนาคม  
2557   ระหว่างเวลา  14.00   น. ถึง  16.00  น.   ณ. บริษัท  นิวตรอน การประมูล จ ากัด  เลขที่  635/4  
ถนนท้าวสุระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐  โทรศัพท์  0-๔๔26-4666  ก าหนดวัน
เวลาสถานที่จัดประมูลในวันที่  7  มีนาคม  2557   ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง  ๐๙.๓๐  น.  ณ  สถานที่ที่
ผู้เข้าร่วมประมูลแต่ละรายจัดหาเอง  โดยคณะกรรมการฯ ติดตามผล  ณ. บริษัท  นิวตรอน การประมูล จ ากัด  
เลขที่  635/4 ถนนท้าวสุระ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐๐๐   โทรศัพท์ 0-๔๔26-
4666   

๓.  วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบลดราคาข้ันต่ า(Minimum Bid)  
๔.  วงเงินในการจัดหา.......3,122,000.-บาท  (เอกสารประมูลเลขที่  1/2557 
๕.  ระยะเวลาการประมูล.............๓๐...........นาที  (ไม่มีการต่อเวลา) 
๖.  ช่วงราคาประมูลข้ันต่ า.......... 6,000.-  บาท  
๗.  ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนปิดประมูล......5......นาที  (ระบบจะซ่อนสถานะปิดสัญลักษณ์แสดง       

ผู้ชนะหรือแพ้) 

      ประกาศ  ณ วันที่   28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕7 

 

          ( ลงช่ือ )...................................................ประธานกรรมการ 
                          ( นางชนากานต์  ดอมไธสง ) 

                                     
                                               ( ลงช่ือ ) ................................................... กรรมการ 

                           ( นายเริงรบ  บทสูงเนิน ) 
 

                                                            ( ลงช่ือ )....................................................กรรมการ 
                           ( นายเฉลิม  ตังวรกุล ) 
 
 
 

 



 
 

 
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ค้าท่ีผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน  า  คสล. ม.  6 
 ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

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

    ตามที่ เทศบาล ต าบลบ้านใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูล โครงการจ้างก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ า  คสล.  ม.  6  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ลงวันที่ 3  กุมภาพันธ์  
2557   และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  2/๒๕๕7  ลงวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2557  โดย
ก าหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  ม.  6   ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  
2557  เวลา ๐๙.๐0– 10.00 น.  ณ. ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้
ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น รวม....3.. รายนั้น 

   บัดน้ี คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในงาน
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  ม.  6  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 

๑  คือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอสทีการช่างชัยภูมิ    
2. คือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์มิตรคอนสตรัคช่ัน   
3. คือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโคราชภีระพันธ์ก่อสร้าง     

 
   

                  ประกาศ  ณ วันที่    28  เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.   ๒๕๕7 

 

     ( ลงช่ือ )...................................................ประธานกรรมการ 
                          ( นางชนากานต์  ดอมไธสง ) 

                                     
                                               ( ลงช่ือ ) ................................................... กรรมการ 

                           ( นายเริงรบ  บทสูงเนิน ) 
 

                                                            ( ลงช่ือ )....................................................กรรมการ 
                           ( นายเฉลิม  ตังวรกุล ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  
เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ี  และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน  า  คสล.  ม.  6 

ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 
      ......................................................... 

    ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลโครงการจ้างก่อสร้าง           
วางท่อระบายน้ า  คสล.  ม.  6   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติหรือผ่านข้อเสนอ
ด้านเทคนิคในงานจ้างดังกล่าวไปแล้วนั้น 
  คณะการการด าเนินการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอประกาศให้ทราบถึงก าหนดวัน 
เวลา  สถานที่และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                    ๑.  ลงทะเบียนอบรมผู้มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลฯ ในวันที่  6  มีนาคม  
2557   ระหว่างเวลา  14.00   น. ถึง  16.00  น.   ณ. บริษัท  นิวตรอน การประมูล จ ากัด  เลขที่  635/4  
ถนนท้าวสุระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐  โทรศัพท์  0-๔๔26-4666  ก าหนดวัน
เวลาสถานที่จัดประมูลในวันที่  7  มีนาคม  2557   ระหว่างเวลา 09.35 น. ถึง  10.05 น.  ณ  สถานที่ที่
ผู้เข้าร่วมประมูลแต่ละรายจัดหาเอง  โดยคณะกรรมการฯ ติดตามผล  ณ. บริษัท  นิวตรอน การประมูล จ ากัด  
เลขที่  635/4 ถนนท้าวสุระ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐๐๐   โทรศัพท์ 0-๔๔26-
4666   

๓.  วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบลดราคาข้ันต่ า(Minimum Bid)  
๔.  วงเงินในการจัดหา.......3,319,300.-บาท  (เอกสารประมูลเลขที่  2/2557 
๕.  ระยะเวลาการประมูล.............๓๐...........นาที  (ไม่มีการต่อเวลา) 
๖.  ช่วงราคาประมูลข้ันต่ า.......... 6,000.-  บาท  
๗.  ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนปิดประมูล......5......นาที  (ระบบจะซ่อนสถานะปิดสัญลักษณ์แสดง       

ผู้ชนะหรือแพ้) 

      ประกาศ  ณ วันที่   28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕7 

 

          ( ลงช่ือ )...................................................ประธานกรรมการ 
                          ( นางชนากานต์  ดอมไธสง ) 

                                     
                                               ( ลงช่ือ ) ................................................... กรรมการ 

                           ( นายเริงรบ  บทสูงเนิน ) 
 

                                                            ( ลงช่ือ )....................................................กรรมการ 
                           ( นายเฉลิม  ตังวรกุล ) 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ค้าท่ีผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุม  ม.  5 
 ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

      ......................................................... 
    ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลโครงการจ้าปรับปรุงและ
ต่อเติมห้องประชุม  ม.  5  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ลงวันที่ 3  กุมภาพันธ์  
2557   และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  3/๒๕๕7  ลงวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2557  โดย
ก าหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลการจ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุม  ม.  5  ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  
2557  เวลา ๐๙.๐0– 10.00 น.  ณ. ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้
ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น รวม....3.. รายนั้น 

   บัดน้ี คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในงาน 
จ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุม  ม.  5  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 

๑  คือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอสทีการช่างชัยภูมิ    
2. คือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์มิตรคอนสตรัคช่ัน   
3. คือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโคราชภีระพันธ์ก่อสร้าง     

 
   

                  ประกาศ  ณ วันที่    28  เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.   ๒๕๕7 

 

     ( ลงช่ือ )...................................................ประธานกรรมการ 
                          ( นางชนากานต์  ดอมไธสง ) 

                                     
                                               ( ลงช่ือ ) ................................................... กรรมการ 

                           ( นายเริงรบ  บทสูงเนิน ) 
 

                                                            ( ลงช่ือ )....................................................กรรมการ 
                           ( นายเฉลิม  ตังวรกุล ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  
เรื่อง  ก้าหนดวัน  เวลา  สถานท่ี  และเง่ือนไขการประมูลโครงการจ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุม  ม.  5  

ต้าบลบ้านใหม่  อ้าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 
      ......................................................... 

    ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลโครงการจ้างปรับปรุงและ
ต่อเติมห้องประชุม  ม.  5   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติหรือผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคในงานจ้างดังกล่าวไปแล้วนั้น 
  คณะการการด าเนินการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอประกาศให้ทราบถึงก าหนดวัน 
เวลา  สถานที่และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                    ๑.  ลงทะเบียนอบรมผู้มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลฯ ในวันที่  6  มีนาคม  
2557   ระหว่างเวลา  14.00   น. ถึง  16.00  น.   ณ. บริษัท  นิวตรอน การประมูล จ ากัด  เลขที่  635/4  
ถนนท้าวสุระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐  โทรศัพท์  0-๔๔26-4666  ก าหนดวัน
เวลาสถานที่จัดประมูลในวันที่  7  มีนาคม  2557   ระหว่างเวลา 10.10 น. ถึง  10.40 น.  ณ  สถานที่ที่
ผู้เข้าร่วมประมูลแต่ละรายจัดหาเอง  โดยคณะกรรมการฯ ติดตามผล  ณ. บริษัท  นิวตรอน การประมูล จ ากัด  
เลขที่  635/4 ถนนท้าวสุระ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐๐๐   โทรศัพท์ 0-๔๔26-
4666   

๓.  วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบลดราคาข้ันต่ า(Minimum Bid)  
๔.  วงเงินในการจัดหา.......2,418,000.-บาท  (เอกสารประมูลเลขที่  3/2557 
๕.  ระยะเวลาการประมูล.............๓๐...........นาที  (ไม่มีการต่อเวลา) 
๖.  ช่วงราคาประมูลข้ันต่ า.......... 4,000.-  บาท  
๗.  ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนปิดประมูล......5......นาที  (ระบบจะซ่อนสถานะปิดสัญลักษณ์แสดง       

ผู้ชนะหรือแพ้) 

      ประกาศ  ณ วันที่   28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕7 

 

          ( ลงช่ือ )...................................................ประธานกรรมการ 
                          ( นางชนากานต์  ดอมไธสง ) 

                                     
                                               ( ลงช่ือ ) ................................................... กรรมการ 

                           ( นายเริงรบ  บทสูงเนิน ) 
 

                                                            ( ลงช่ือ )....................................................กรรมการ 
                           ( นายเฉลิม  ตังวรกุล ) 
 
 
 
 


