
 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองเรือ 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํารูป

ตวัยูซอยพัฒนามงคล๑๘ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

--------------------------------------------------- ----------------- 

   ตามประกาศ เทศบาลตําบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล ๑๘  กอสรางถนน คสล. กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐  เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ํา คสล. กวาง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๕  

เมตร ยาวขางละ ๑๔๐.๐๐ เมตร ท้ังสองขางความยาวรวม ๒๘๐.๐๐ เมตร  พรอมบอพักจํานวน  ๔  บอ  และปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  ๒  ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหนองเรือกําหนด  ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) เลขท่ี  
2/๒๕๖2 ลงวนัท่ี ๘  มีนาคม  ๒๕๖2 นั้น 
              

  โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล ๑๘  มีผูเสนอราคาจํานวน  

5 ราย  และผูท่ีเสนอราคาต่ําสุด ไดแก   หา งหุน สวนจํากัด ช.กิจกิจรุงเรือกอสราง  โดยเสนอราคา  เปนเงิน
ท้ังสิ้น ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนแปดหม่ืนเจ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 
และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง  จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา  55  มาตรา  56  แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  ขอ  56  
 

  
ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  
 

                  นายประสงค ศรีวัฒน 

  
     (นายประสงค ศรีวัฒน) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองเรือ 

เรื่อง  รายช่ือผูขอรับเอกสาร ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํารูปตัวยู
ซอยพัฒนามงคล๑๘ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

-------------------------------------------------------------------- 
                 ตามประกาศ เทศบาลตําบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล ๑๘  กอสรางถนน คสล. กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐  เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ํา คสล. กวาง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๕  

เมตร ยาวขางละ ๑๔๐.๐๐ เมตร ท้ังสองขางความยาวรวม ๒๘๐.๐๐ เมตร  พรอมบอพักจํานวน  ๔  บอ  และปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  ๒  ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหนองเรือกําหนด  ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) เลขท่ี 
2/๒๕๖2 ลงวนัท่ี ๘  มีนาคม  ๒๕๖2  นั้น 
              

                  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  จึงขอประกาศรายชื่อผูขอรับเอกสารประกวดราคาโครงก  

คสล.พรอมรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล ๑๘  จํานวน  ๒๙ ราย ดังนี ้

1. หางหุนสวนจํากัด สุพัฒณา 99 
2. บริษัท ดรามา ล็อบบี้ เวย จํากัด 
3. บริษัท ดรามา นัมเบอรวันเอ็นเตอรเทน (ไทยแลนด) จํากัด 
4. หางหุนสวนจํากัด  สุดคณา 
5. ซี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 
6. หางหุนสวนจํากัด โคราชพัฒนะ 
7. หางหุนสวนจํากัด ธนนวพร 
8. หางหุนสวนจํากัดสุรินทรอุไรรัตนกอสราง 
9. หางหุนสวนจํากัดประกิตลักษณกอสราง 
10. หางหุนสวนจํากัดสมฤทัยกอสราง 
11. คลินิกสปอร แอนด คอนสตรั๊กชั่น 
12. หางหุนสวนจํากัด ด.โชคชัยโยธา 
13.  หางหุนสวนจํากัด ชัยภูมิ วีพี 
14. หางหุนสวนจํากัด เกศรินทรคาไมและวัสดุกอสราง 
15. หางหุนสวนจํากัด ช.กิจรุงเรืองกอสราง 
16.  หางหุนสวนจํากัด ขุนทด คอนสตรัคชั่น 
17.  หางหุนสวนจํากัด ธนกฤต รุงเจริญทรัพย 
18.  หางหุนสวนจํากัด อุดรรอนวัชกอสราง 
19.  หจก.ป.ธีรวุฒ ิ

 



-๒- 

20.  หางหุนสวนจํากัด ทีเอ็ม มาสเตอร โปรเจค 
21.  หางหุนสวนจํากัด พีเจ – ไทย เอ็นจิเนียริ่ง 
22.  หางหุนสวนจํากัด บุญผลา รวมสราง 
23. หจก.อีโค กรุป 
24. หางหุนสวนจํากัด ต.บุญสงกอสราง 
25. หางหุนสวนจํากัด ธนูเพชร โยธาการ 
26. 3 บ.ใบใหญ กอสราง 
27. หางหุนสวนจํากัด ทาซักเซอรวิส 
28. หางหุนสวนจํากัด ธรรมเรียงเจริญ เซอรวิส 
29. หางหุนสวนจํากัด พานิชภัณฑและกอสราง 

 

                 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

  
ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    
                  นายประสงค ศรีวัฒน 

  
     (นายประสงค ศรีวัฒน) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองเรือ 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผูยื่นเสนอราคา ประกวดราคาจางกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํา
รปูตวัยูซอยพัฒนามงคล๑๘ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

-------------------------------------------------------------------- 
                   ตามประกาศ เทศบาลตําบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล ๑๘  กอสรางถนน คสล. กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐  เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ํา คสล. กวาง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๕  

เมตร ยาวขางละ ๑๔๐.๐๐ เมตร ท้ังสองขางความยาวรวม ๒๘๐.๐๐ เมตร  พรอมบอพักจํานวน  ๔  บอ  และปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  ๒  ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหนองเรือกําหนด  ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) เลขท่ี 
2/๒๕๖2 ลงวนัท่ี ๘  มีนาคม  ๒๕๖2  นั้น 
              

                  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  จึงขอประกาศรายชื่อผูขอรับเอกสารประกวดราคาโครงก

ระบายน้ําถนนชื่นจิตต (ชวงสุดทาย)   จํานวน  ๕ ราย ดังนี้ 

1. หางหุนสวนจํากัด ช.กิจรุงเรืองกอสราง  

2. หางหุนสวนจํากัด ด.โชคชัยโยธา  

3. หางหุนสวนจํากัด สมฤทัยกอสราง 

4. หางหุนสวนจํากัด เกศรินทรคาไมและวัสดุกอสราง 
5. หางหุนสวนจํากัด ต.บุญสงกอสราง 

 

                   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

  
ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    
                   นายประสงค ศรีวัฒน 

  
     (นายประสงค ศรีวัฒน) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ 
 

 
 
 
 
 
 


