
 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองเรือ 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจางกอสรางโครงการขุดลอกสระหนองเรือพรอมปรับปรุง  
พ้ืนท่ีโดยรอบ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

............................................ 
                  ตามประกาศ เทศบาลตําบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการขุดลอกสระ 
หนองเรือพรอมปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบ และเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
(e-Bidding) เลขท่ี ๖/๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น 
                  งานขุดลอกหรืองานขุดลอกทางน้ํา(๗๒.๑๔.๑๒.๐๖ )โครงการขุดลอกสระหนองเรือพรอมปรับปรุง
พ้ืนท่ีโดยรอบ จํานวน ๑ โครงการ ผูเสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา ไดแก บริษัท  จักรวาล คอนสตรัคชั่น  (ขาย
สง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคาต่ําสุด เปนเงินท้ังสิ้น  ๑,๑๕๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหม่ืนสี่
พันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 
 
 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่   21  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  
 

                     นายประสงค ศรีวัฒน 

  
    (นายประสงค ศรีวัฒน) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองเรือ 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผูขอรับเอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกสระหนองเรือพรอมปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบ  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
............................................ 

                  ตามประกาศ เทศบาลตําบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการขุดลอกสระ 
หนองเรือพรอมปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบ และเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
(e-Bidding) เลขท่ี ๖/๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น 
                  งานขุดลอกหรืองานขุดลอกทางน้ํา(๗๒.๑๔.๑๒.๐๖ )โครงการขุดลอกสระหนองเรือพรอมปรับปรุงพื  
จํานวน ๑ โครงการ มีผูขอรับเอกสารประกวดราคาท้ังหมดจํานวน  50  ราย ดังนี้ 
              1.  หางหุนสวนจํากัด  แสงสีทองพัฒนา 
     2.  หางหุนสวนจํากัด มาวิน วิน 
     3.  บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
     4.  หางหุนสวนจํากัด สุพัฒณา 99 

    5.  บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 
    6.  หางหุนสวนจํากัด ทรงกิตการโยธา 

               7.  หางหุนสวนจํากัด สุดคณา 
     8.  บริษัท อโศก แมชชีน จํากัด 
     9.  หางหุนสวนจํากัดสุรินทรอุไรรัตนกอสราง 
   10.  หางหุนสวนจํากัดประกิตลักษณกอสราง 
   11. หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 
   12. หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา 2018 
   13. ชัยพัฒนศุภกิจ 
   14. หางหุนสวนจํากัด ปรียาภัทธการโยธา 
   15. หางหุนสวนจํากัด ชัยภูมิ วีพี 
   16. เฮงหลี เอ็นจิเนียริ่ง 
   17. หางหุนสวนจํากัดเกศรินทรคาไมและวัสดุกอสราง 
   18. ชูชาติพัฒนา 

    19. หจก.ขอนแกนก่ิงฟา  
    20. หางหุนสวนจํากัด แกนศิลปภูเวียง  

   21. หางหุนสวนจํากัด ทวีทรัพยสหกิจ 
   ๒๒. สายสัมพันธแมนเนจเมนต 
   ๒๓. หางหุนสวนจํากัด แวงใหญวัสดุกอสราง 
   ๒๔. หางหุนสวนจํากัด ช.กิจรุงเรืองกอสราง 
   ๒๕. หางหุนสวนจํากัดดีอารบี 
   ๒๖. หางหุนสวนจํากัด ขุนทด คอนสตรัคชั่น 
   ๒๗. หางหุนสวนจํากัด ธนกฤต รุงเจริญทรัพย 
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   ๒๘. ชัยรุงเรืองกิจ แทรกเตอร 
   ๒๙. บริษัท กาสอนรุงเรืองเจริญ จํากัด 
   ๓๐. จักรวาล คอนสตรัคชั่น 
   ๓๑. หางหุนสวนจํากัด อุดรอนรัชกอสราง 
   ๓๒. หางหุนสวนจํากัด อาณารักษการโยธา 
   ๓๓. หจก.ป.ธีรวุฒ ิ
   ๓๔. หางหุนสวนจํากัด เพชรพันลาน คอนสตรัคชั่น 
   ๓๕. หางหุนสวนจํากัด ซีบีบี คอนสตรัคชั่น 
   ๓๖. หางหุนสวนจํากัด แอบสแตรคท แอสโซซิเอท 
   ๓๗. บริษัท อุดร ต.วิศวกรรฒ จํากัด 
   ๓๘. บริษัท บุญสมพงษวิศวกรรม จํากัด 
   ๓๙. ตอ.ทรัพยเจริญพาณิชย 
   ๔๐. บริษัท ฟาใสออกาไนซ กรุป จํากัด 
   ๔๑. บริษัท ทีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 
   ๔๒. หางหุนสวนจํากัด จตุชัยรุงเรืองกอสราง 
   ๔๓. หางหุนสวนจํากัด ซีเอสเค กาฬสินธุ 
   ๔๔. หางหุนสวนจํากัด ต.บุญสงกอสราง 
   ๔๕. หางหุนสวนจํากัด ธนูเพชร โยธาการ 
   ๔๖. หางหุนสวนจํากัด ทาซักเซอรวิส 
   ๔๗. หางหุนสวนจํากัด ธรรมเรียงเจริญ เซอรวิส 
   ๔๘. หางหุนสวนจํากัด พรหมสวัสดิ์ กรุป 
   ๔๙. หจก.พี.พี.เอ็น ดีไซด แอนด เฮาท 
   ๕๐. หางหุนสวนจํากัด ลิ้มวัฒนา กอสราง 

 
 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่   21  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  
 

                     นายประสงค ศรีวัฒน 

  
    (นายประสงค ศรีวัฒน) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองเรือ 

เรื่อง ประกาศผูรายชื่อผูเสนอราคาประกวดราคาโครงการขุดลอกสระหนองเรือพรอมปรับปรุงพ้ืนที่ 

โดยรอบดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

............................................ 
                  ตามประกาศ เทศบาลตําบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการขุดลอกสระ 
หนองเรือพรอมปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบ และเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
(e-Bidding) เลขท่ี ๖/๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น 
                  งานขุดลอกหรืองานขุดลอกทางน้ํา(๗๒.๑๔.๑๒.๐๖ )โครงการขุดลอกสระหนองเรือพรอมปรับปรุง
พ้ืนท่ีโดยรอบ จํานวน ๑ โครงการ มีผูเสนอราคาท้ังหมดจํานวน   6  ราย ดังนี้ 
                  1.  บริษัท ฟาใสออกาไนซ กรุป จํากัด 
        2.  จักรวาล คอนสตรัคชั่น 
        3.  หางหุนสวนจํากัด ซีเอสเค กาฬสินธุ 
        4.  หางหุนสวนจํากัด ต.บุญสงกอสราง 

       5.  ตอ.ทรัพยเจริญพาณิชย 
       ๖.  หางหุนสวนจํากัด ชัยภูมิ วีพี 

 
 
 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่   21  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
 

                  

  

   นายประสงค ศรีวัฒน 
 (นายประสงค ศรีวัฒน) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ 
 

 
 

 

 


