
 

 
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

เรื่อง รายชื่อผู้ค้าท่ีผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อ                                                                     
รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า   

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

     ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูล โครงการรถยนต์บรรทุก
ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ลงวันที่ 2  
มิถุนายน  2557  และเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  3/๒๕๕7  ลงวันที่ 2  มิถุนายน  
2557 โดยก าหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลการรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
ในวันที่ 19  มิถุนายน  2557  เวลา ๐๙.๐0– 10.00 น.  ณ. ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น รวม.....2..... รายนั้น 

   บัดน้ี คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในงาน
จ้างโครงการรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 

๑  คือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ - พลัส บอดี้ทรัค    
2. คือ  บริษัท ไอแอม ทรัค จ ากัด   

   

                  ประกาศ  ณ วันที่    26   เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.   ๒๕๕7 

 

           ( ลงช่ือ )...................................................ประธานกรรมการ 
                             ( นายเพิ่มพูล  ยาสมุทร) 

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

                             ( นายเริงรบ  บทสูงเนิน ) 
 

                                                            ( ลงช่ือ )....................................................กรรมการ 
                           ( นางชนากานต์  ดอมไธสง ) 
 

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

                                                            ( ลงช่ือ )....................................................กรรมการ 
                               ( นางประคอง  พิณศิริ ) 
 
 
 



             
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ี  และเง่ือนไขการประมูลโครงการจัดซื้อรถ 
ยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า   
ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

      ......................................................... 
    ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลโครงการจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติหรือ
ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคในงานซื้อดังกล่าวไปแล้วนั้น 
  คณะการการด าเนินการประมูล ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอประกาศให้ทราบถึงก าหนดวัน 
เวลา  สถานที่และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                    ๑.  ลงทะเบียนอบรมผู้มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลฯ ในวันที่   2  
กรกฎาคม  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 

๒.  ก าหนดวันเวลาสถานที่จัดประมูลในวันที่  3  กรกฎาคม  2557  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.  
ถึง  ๐๙.๓๐  น.   ณ  สถานที่ที่ผู้เข้าร่วมประมูลแต่ละรายจัดหาเอง  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.......3,000,000.-บาท  (เอกสารประมูลเลขที่  3/๒๕๕7 
๕.  ระยะเวลาการประมูล.............๓๐...........นาที  (ไม่มีการต่อเวลา) 
๖.  ช่วงราคาประมูลข้ันต่ า.......... 6,000.-  บาท  
๗.  ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนปิดประมูล......5......นาที  (ระบบจะซ่อนสถานะปิดสัญลักษณ์แสดง       

ผู้ชนะหรือแพ้) 
      ประกาศ  ณ วันที่   26  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕7 

                ( ลงช่ือ )...................................................ประธานกรรมการ 
                             ( นายเพิ่มพูล  ยาสมุทร) 

                                               ( ลงช่ือ ) ................................................... กรรมการ 
                             ( นายเริงรบ  บทสูงเนิน ) 

                                                            ( ลงช่ือ )....................................................กรรมการ 
                           ( นางชนากานต์  ดอมไธสง ) 
 

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

                                                            ( ลงช่ือ )....................................................กรรมการ 
                               ( นางประคอง  พิณศิริ ) 
 
 



 

 
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

เรื่อง รายชื่อผู้ค้าท่ีผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อ                                                                     
รถดูดสิ่งโสโครกและล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า    
 ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

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

     ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูล โครงการรถดูดสิ่งโสโครก
และล้างท้าความสะอาดท่อระบายน้้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ลงวันที่ 2  
มิถุนายน  2557  และเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  4/๒๕๕7  ลงวันที่ 2  มิถุนายน  
2557 โดยก าหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลการรถดูดสิ่งโสโครกและล้างท้าความสะอาดท่อระบายน้้า ในวันที่ 
19  มิถุนายน  2557  เวลา ๐๙.๐0– 10.00 น.  ณ. ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น รวม....2. รายนั้น 

   บัดน้ี คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในงาน
จ้างโครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและล้างท้าความสะอาดท่อระบายน้้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 

๑  คือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ - พลัส บอดี้ทรัค    
2. คือ  บริษัท ไอแอม ทรัค จ ากัด   

   

                  ประกาศ  ณ วันที่    26   เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.   ๒๕๕7 

 
                ( ลงช่ือ )...................................................ประธานกรรมการ 
                             ( นายเพิ่มพูล  ยาสมุทร) 

                                               ( ลงช่ือ ) ................................................... กรรมการ 
                             ( นายเริงรบ  บทสูงเนิน ) 

                                                            ( ลงช่ือ )....................................................กรรมการ 
                           ( นางชนากานต์  ดอมไธสง ) 
 

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

                                                            ( ลงช่ือ )....................................................กรรมการ 
                               ( นางประคอง  พิณศิริ ) 
 

 

     
 
 



 

             
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ี  และเง่ือนไขการประมูลโครงการจัดซื้อ  
รถดูดสิ่งโสโครกและล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า  
ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

      ......................................................... 
    ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลโครงการจัดซื้อรถดูดสิ่ง
โสโครกและล้างท้าความสะอาดท่อระบายน้้า  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติหรือผ่าน
ข้อเสนอด้านเทคนิคในงานซื้อดังกล่าวไปแล้วนั้น 
  คณะการการด าเนินการประมูล ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอประกาศให้ทราบถึงก าหนดวัน 
เวลา  สถานที่และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                    ๑.  ลงทะเบียนอบรมผู้มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลฯ ในวันที่   2  
กรกฎาคม  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 

๒.  ก าหนดวันเวลาสถานที่จัดประมูลในวันที่  3  กรกฎาคม  2557  ระหว่างเวลา ๐๙.35 น.  
ถึง  10.05  น.   ณ  สถานที่ที่ผู้เข้าร่วมประมูลแต่ละรายจัดหาเอง  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.......18,000,000.-บาท  (เอกสารประมูลเลขที่  4/๒๕๕7 
๕.  ระยะเวลาการประมูล.............๓๐...........นาที  (ไม่มีการต่อเวลา) 
๖.  ช่วงราคาประมูลข้ันต่ า.......... 30,000.-  บาท  
๗.  ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนปิดประมูล......5......นาที  (ระบบจะซ่อนสถานะปิดสัญลักษณ์แสดง       

ผู้ชนะหรือแพ้) 

      ประกาศ  ณ วันที่   26  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕7 

                  ( ลงช่ือ )...................................................ประธานกรรมการ 
                             ( นายเพิ่มพูล  ยาสมุทร) 

                                               ( ลงช่ือ ) ................................................... กรรมการ 
                             ( นายเริงรบ  บทสูงเนิน ) 

                                                            ( ลงช่ือ )....................................................กรรมการ 
                           ( นางชนากานต์  ดอมไธสง ) 
 

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

                                                            ( ลงช่ือ )....................................................กรรมการ 
                               ( นางประคอง  พิณศิริ ) 


