
 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองเรือ 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจางกอสรางโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีและถมดินรองรับการ

กอสรางศูนยบริหารราชการเทศบาลตําบลหนองเรือ ในท่ีดินราชพัสดุแปลงเลขท่ี ขก ๑๒๐๕  หมูท่ี  ๒   

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

                  ตามประกาศ เทศบาลตําบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีและ

ถมดินรองรับการกอสรางศูนยบริหารราชการเทศบาลตําบลหนองเรือ ในท่ีดินราชพัสดุแปลงเลขท่ี ขก ๑๒๐๕  

หมูท่ี  ๒   และเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) เลขท่ี 7/๒๕๖๒ ลง

วันท่ี 8 พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น 
                  การจัดการท่ีดินและดิน (๗0.๑3.๑7.๐0 ) ปรับปรุงพ้ืนท่ีและถมดินรองรับการกอสรางศูนย
บริหารราชการเทศบาลตําบลหนองเรือ  จํานวน ๑ โครงการ ผูเสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา ไดแก บริษัท  
โชคดีมีโชค จํากัด   (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคาต่ําสุด เปนเงิน
ท้ังสิ้น  ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด
ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 
 
 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  
 

                     นายประสงค ศรีวัฒน 

  
    (นายประสงค ศรีวัฒน) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองเรือ 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผูขอรับเอกสารประกวดราคาโครงการโครงการปรับปรุงพ้ืนที่และถมดินรองรับการกอสราง

ศูนยบริหารราชการเทศบาลตําบลหนองเรือ ในท่ีดินราชพัสดุแปลงเลขท่ี ขก ๑๒๐๕  หมูท่ี  ๒   

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

              ตามประกาศ เทศบาลตําบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีและถม

ดินรองรับการกอสรางศูนยบริหารราชการเทศบาลตําบลหนองเรือ  ในท่ีดินราชพัสดุแปลงเลขท่ี  ขก  ๑๒๐๕  

หมูท่ี  ๒   และเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) เลขท่ี 7/๒๕๖๒  

ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น 
              การจัดการที่ดินและดิน (๗0.๑3.๑7.๐0 ) ปรับปรุงพ้ืนท่ีและถมดินรองรับการกอสรางศูนยบริหาร
ราชการเทศบาลตําบลหนองเรือ  จํานวน ๑ โครงการ มีผูขอรับเอกสารประกวดราคาท้ังหมดจํานวน   
๓๓    ราย ดังนี้ 
     1.  หางหุนสวนจํากัด  สุพัฒณา 99 
              2.  บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 
     3.  บริษัท โอ.ที.ที.วาย.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
     4.  หางหุนสวนจํากัด สุดคณา 

    5.  หางหุนสวนจํากัด เสาวภารุงเรืองกิจ 
    6.  หางหุนสวนจํากัดสุรินทรอุไรรัตนกอสราง 
    ๗.  หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 
    8.  หางหุนสวนจํากัด ชัยพัฒนศุภกิจ 
    9.  หางหุนสวนจํากัด ปรียาภัทธการโยธา 
   10. หางหุนสวนจํากัดประสิทธิ์ชัยภูมิกอสราง 
   11. คลินิกสปอรต แอนด คอนสตรั๊กชั่น 
   12. ทาครอวัสดุกอสราง 
   13. เฮงหลี เอ็นจิเนียริ่ง 
   14. หางหุนสวนจํากัดเกศรินทรคาไมและวัสดุกอสราง 
   15. หางหุนสวนจํากัด แกนศิลปภูเวียง 
   16. หางหุนสวนจํากัด ส.พัฒนวิศวการโยธา 
   17. หางหุนสวนจํากัด ขุนทด คอนสตรัคชั่น 
   18. หางหุนสวนจํากัด เค เอส สปอรต 2012 

    19. หางหุนสวนจํากัด  หินตั้ง วิศวกิจ 
    20. หจก.ป.ธีรวุฒิ  

   21. บริษัท อุดร ต.วิศวกรรม จํากัด 
   ๒๒. หางหุนสวนจํากัด ที.เค.เซอรวิสแอนดคอนสตรัคชั่น 
   ๒๓. บริษัท โชคดีมีโชค จํากัด 
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   ๒๔. หางหุนสวนจํากัด พีเจ-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง 
   ๒๕. บริษัท ทีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 
   ๒๖. ลําปาวกอสราง 
   ๒๗. หางหุนสวนจํากัด จตุชัยรุงเรืองกอสราง 
   ๒๘. หางหุนสวนจํากัด ทีแมนกอสราง 
   ๒๙. หางหุนสวนจํากัด อภิวงคเคหะกิจ 
   ๓๐. บริษัท ชัยชนะ ดีเวลอปเมนต จํากัด 
   ๓๑. หางหุนสวนจํากัด ธนูเพชร โยธาการ 
   ๓๒. หางหุนสวนจํากัด บุญเจริญ การกอสราง 
   ๓๓. พีเน็ตคอมพิวเตอร 
 

 
 

 
  กาศ  ณ  วันที่   ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  
 

                     นายประสงค ศรีวัฒน 

  
    (นายประสงค ศรีวัฒน) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองเรือ 

เรื่อง ประกาศผูรายชื่อผูเสนอราคาประกวดราคาโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีและถมดินรองรับการกอสรางศูนยบริหาร

ราชการเทศบาลตําบลหนองเรือ ในท่ีดินราชพัสดุแปลงเลขท่ี ขก ๑๒๐๕  หมูท่ี  ๒   

โดยรอบดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

............................................ 
                  ตามประกาศ เทศบาลตําบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีและ

ถมดินรองรับการกอสรางศูนยบริหารราชการเทศบาลตําบลหนองเรือ ในท่ีดินราชพัสดุแปลงเลขท่ี ขก ๑๒๐๕  

หมูท่ี  ๒  และเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) เลขท่ี 7/๒๕๖๒  

ลงวนัท่ี 8  พฤษภาคม 2562  นั้น 
                  การจัดการท่ีดินและดิน (๗0.๑3.๑7.๐0 ) ปรับปรุงพ้ืนท่ีและถมดินรองรับการกอสรางศูนยบริหาร
ตําบลหนองเรือ  จํานวน ๑ โครงการ   มีผูเสนอราคาท้ังหมดจํานวน   7   ราย   ดังนี้ 
        1.  หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 
        2.  หางหุนสวนจํากัด เกศรินทรคาไมและวัสดุกอสราง 
        3.  หางหุนสวนจํากัด ส.พัฒนวิศวการโยธา 
        4.  หางหุนสวนจํากัด ขุนทด คอนสตรัคชั่น 

       5.  หางหุนสวนจํากัด เค เอส สปอรต 2012 
       ๖.  หางหุนสวนจํากัด หินตั้ง วิศวกิจ 
       7.  บริษัท โชคดีมีโชค จํากัด 

 
 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
 

                  

  

   นายประสงค ศรีวัฒน 
 (นายประสงค ศรีวัฒน) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ 
 

 
 

 

 


