( สำเนำ )
ประกำศเทศบำลตำบลป่ ำติ้ ว
เรื่อง ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ก
รหัสทำงหลวงท้องถิ่ น ทต.๐๕๓-๐๒๖ สำยฟำร์มเอกรวี-คลองอิ สำนเขียว ซอยเทศบำล ๑๓ หมู่ที่ ๑๒
ตำบลโพธิ์ ไทร กว้ำง ๕.๐๐ เมตร ยำว ๗๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร เทศบำลตำบลป่ ำติ้ ว อำเภอป่ ำติ้ ว
จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ สำย ด้วยวิ ธีประกวดรำคำอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-bidding)
-------------------------------------------------------------------ตำมประกำศ เทศบำลตำบลป่ ำติว้ เรื่อง ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทำงหลวงท้องถิน่ ทต.๐๕๓-๐๒๖ สำยฟำร์มเอกรวี-คลองอิสำนเขียว ซอยเทศบำล ๑๓ หมู่ท่ี ๑๒
ตำบลโพธิไทร
์ กว้ำง ๕.๐๐ เมตร ยำว ๗๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร เทศบำลตำบลป่ ำติว้ อำเภอป่ ำติว้
จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ สำย ด้วยวิธปี ระกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) และเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธปี ระกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ นัน้
ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยเทศบำล ๑๓ หมู่ ๑๒ ต.โพธิไทร
์ อ.ป่ ำติว้
จ.ยโสธรหัสทำงหลวงทำงหลวงท้องถิน่ ทต.๐๕๓-๐๒๖ สำยฟำร์มเอกรวี-คลองอิสำนเขียว
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนเทศบำลตำบลป่ ำติว้ กำหนด) พร้อมป้ ำยโครงกำร๑ป้ ำย จำนวน ๑ โครงกำร
ผูเ้ สนอรำคำทีช่ นะกำรเสนอรำคำ ได้แก่ บริษทั เอส เค วำย เอ็นจิเนียริง่ แอนด์คอนสตรัคชัน่ จำกัด
และห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ป่ ำติ้วคอนกรีตกำรโยธำ โดยเสนอรำคำต่ำสุด
เป็ นเงินทัง้ สิน้ ๑,๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)
รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ และภำษีอ่นื ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทัง้ ปวง
ประกำศ ณ วันที่ ๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยพิตรพิบูล สิรเิ รืองธนชัย)
นำยกเทศมนตรีตำบลป่ ำติว้

สำเนำถูกต้อง
ชิตใจ เสียมหงษ์
(นำง ชิตใจ เสียมหงษ์)
นักวิชำกำรคลัง 6ว รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส่วนกำรคลัง

ประกำศขึน้ เว็บวันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๖๓
โดย นำง ชิตใจ เสียมหงษ์ นักวิชำกำรคลัง 6ว รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส่วนกำรคลัง

( สำเนำ )
ประกำศเทศบำลตำบลป่ ำติ้ ว
เรื่อง ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ก
รหัสทำงหลวงท้องถิ่ น ทต.๐๕๓-๐๑๓ สำยบ้ำนร่มโพธิ์ -คลองอิ สำนเขียว ซอยเทศบำล ๔ หมู่ที่ ๑๒
ตำบลโพธิ์ ไทร กว้ำง ๕ เมตร ยำว ๗๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร เทศบำลตำบลป่ ำติ้ ว อำเภอป่ ำติ้ ว
จังหวัดยโสธร ๑ สำย ด้วยวิ ธีประกวดรำคำอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-bidding)
-------------------------------------------------------------------ตำมประกำศ เทศบำลตำบลป่ ำติว้ เรื่อง ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทำงหลวงท้องถิน่ ทต.๐๕๓-๐๑๓ สำยบ้ำนร่มโพธิ-คลองอิ
์
สำนเขียว ซอยเทศบำล ๔ หมู่ท่ี ๑๒
ตำบลโพธิไทร
์ กว้ำง ๕ เมตร ยำว ๗๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร เทศบำลตำบลป่ ำติ้ว อำเภอป่ ำติว้
จังหวัดยโสธร ๑ สำย ด้วยวิธปี ระกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) และเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธปี ระกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ นัน้
ก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยเทศบำล ๔ หมู่ ๑๒ กว้ำง ๕ เมตร ยำว ๗๐๐ เมตร หนำเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร
พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่ำ ๓,๕๐๐๐ ตำรำงเมตร พร้อมป้ ำยโครงกำร ๑ ป้ ำย
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนเทศบำลตำบลป่ ำติว้ กำหนด) จำนวน ๑ โครงกำร ผูเ้ สนอรำคำทีช่ นะกำรเสนอรำคำ
ได้แก่ ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด พำทิศคอนสตรัคชัน่ (ให้บริกำร) โดยเสนอรำคำต่ำสุด
เป็ นเงินทัง้ สิน้ ๑,๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)
รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ และภำษีอ่นื ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทัง้ ปวง
ประกำศ ณ วันที่ ๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยพิตรพิบูล สิรเิ รืองธนชัย)
นำยกเทศมนตรีตำบลป่ ำติว้

สำเนำถูกต้อง
ชิตใจ เสียมหงษ์
(นำง ชิตใจ เสียมหงษ์)

นักวิชำกำรคลัง 6ว
รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส่วนกำรคลัง
ประกำศขึน้ เว็บวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๓
โดย นำง ชิตใจ เสียมหงษ์ นักวิชำกำรคลัง 6ว รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส่วนกำรคลัง

