
 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองเรือ 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนรอบบาน ๑ พรอมรางระบายน้ํา (ซอยพรพระแทน ๔)  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

-------------------------------------------------------------------- 
                        ตามประกาศ เทศบาลตําบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนรอบบาน ๑ พรอมรางระบายน้ํา (ซอยพรพระแทน ๔)  กอสรางถนน  คสล. กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑๕๐.๐๐  ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ํา คสล. กวาง 
๐.๕๐  เมตร  ลึก ๐.๕๕  เมตร  ยาวขางละ ๕๐.๐๐  เมตร ความยาวรวมท้ังสองขาง  ๑๐๐.๐๐ เมตร  และปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน  ๒  ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหนองเรือกําหนด  ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding)  
เลขท่ี 3/๒๕๖2 ลงวนัท่ี 8  มีนาคม 2562  นั้น 
                     โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบบาน ๑ พรอมรางระบายน้ํา (ซอยพรพระแทน ๔)  
ผูเสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา ไดแก หางหุนสวนจํากัด ช.กิจรุงเรืองกอสราง โดยเสนอราคา เปนเงิน
ท้ังสิ้น  ๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หม่ืนหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 
และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงสวนผูขอรับเอกสารประกวดราคารายอ่ืน ๆ ไมทําการเสนอราคา  จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา  
55   มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ขอ 56  
 

                    จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

  
ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    
                     นายประสงค ศรีวัฒน 

  
        (นายประสงค ศรีวัฒน) 

   นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองเรือ 

เรื่อง  รายชื่อผูขอรับเอกสาร ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบบาน ๑ 
พรอมรางระบายน้ํา (ซอยพรพระแทน ๔) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

-------------------------------------------------------------------- 
                 ตามประกาศ เทศบาลตําบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนรอบบาน ๑ พรอมรางระบายน้ํา (ซอยพรพระแทน ๔)  กอสรางถนน  คสล. กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑๕๐.๐๐  ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ํา คสล. กวาง 
๐.๕๐  เมตร  ลึก ๐.๕๕  เมตร  ยาวขางละ ๕๐.๐๐  เมตร ความยาวรวมท้ังสองขาง  ๑๐๐.๐๐ เมตร  และปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน  ๒  ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหนองเรือกําหนด  ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) เลขท่ี 
3/๒๕๖2 ลงวนัท่ี 8  มีนาคม 2562  นั้น 
              
                  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  จึงขอประกาศรายชื่อผูขอรับเอกสารประกวดราคา
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบบาน ๑ พรอมรางระบายน้ํา (ซอยพรพระแทน ๔)   
จํานวน  ๒2  ราย  ดังนี ้

1. บริษัท  โซ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม จํากัด 
2. หางหุนสวนจํากัด สุพัฒณา 99 
3. บริษัท ดรามา ล็อบบี้ เวย จํากัด 
4. บริษัท ดรามา นัมเบอรวันเอ็นเตอรเทน (ไทยแลนด) จํากัด 
5. หางหุนสวนจํากัด โคราชพัฒนะ 
6. หางหุนสวนจํากัด ธนนวพร 
7. หางหุนสวนจํากัดสุรินทรอุไรรัตนกอสราง 
8. หางหุนสวนจํากัดประกิตลักษณกอสราง 
9. หางหุนสวนจํากัดสมฤทัยกอสราง 
10. คลินิกสปอร แอนด คอนสตรั๊กชั่น 
11. หางหุนสวนจํากัด ชัยภูมิ วีพี 
12. หางหุนสวนจํากัด เกศรินทรคาไมและวัสดุกอสราง 
13. หางหุนสวนจํากัด ช.กิจรุงเรืองกอสราง 
14. หางหุนสวนจํากัด ขุนทด คอนสตรัคชั่น 
15. หางหุนสวนจํากัด ธนกฤต รุงเจริญทรัพย 
16. หางหุนสวนจํากัด จูน คอนสตรัคชั่น 
17. บริษัท อีสานสตีลแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด 
18. หางหุนสวนจํากัด อุดรรอนวัชกอสราง 
19. หจก.ป.ธีรวุฒ ิ
20. 3 บ.ใบใหญ กอสราง 
21. หางหุนสวนจํากัด ทาซักเซอรวิส 
22. หางหุนสวนจํากัด ธรรมเรียงเจริญ เซอรวิส 
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                 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

  
ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    
                   นายประสงค ศรีวัฒน 

  
     (นายประสงค ศรีวัฒน) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองเรือ 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผูยื่นเสนอราคา ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบ
บาน ๑ พรอมรางระบายน้ํา (ซอยพรพระแทน ๔) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

-------------------------------------------------------------------- 
ตามประกาศ เทศบาลตําบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบบาน ๑ พรอมรางระบายน้ํา (ซอยพรพระแทน ๔)  กอสรางถนน  คสล. กวาง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑๕๐.๐๐  ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ํา 
คสล. กวาง ๐.๕๐  เมตร  ลึก ๐.๕๕  เมตร  ยาวขางละ ๕๐.๐๐  เมตร ความยาวรวมท้ังสองขาง  ๑๐๐.๐๐ เมตร  
และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน  ๒  ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหนองเรือกําหนด  ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
(e-Bidding) เลขท่ี 3/๒๕๖2 ลงวนัท่ี 8  มีนาคม 2562  นั้น 
              

                    เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  จึงขอประกาศรายชื่อผูขอรับเอกสารประกวดราคา
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบบาน ๑ พรอมรางระบายน้ํา (ซอยพรพระแทน ๔)   
จํานวน  ๑  ราย  ดังนี ้

1. หางหุนสวนจํากัด ช.กิจรุงเรืองกอสราง 
 

                    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    

  
 
                นายประสงค ศรีวัฒน 

  
     (นายประสงค ศรีวัฒน) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


