
 ประกาศเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

-------------------------------  
  ตามที่เทศบาลต าบลจระเข้หิน   ได้ประกาศประกวดราคาจ้างขยายผิวจราจรถนนคสล.จากสามแยก
โรงเรียนจระเข้หนิสังฆกิจวิทยา  ถึงศาลตาปู่บ้านไผ่ หมู่ที่ 4  ราคากลาง  5,295,000.-บาท  (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) ลงวันที่  8 กุมภาพันธ์  2559  โดยก าหนดให้รับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาในวันที่  26  เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559   ได้มีผู้มาขอรับเอกสาร จ านวน  20  ราย และยื่นซองเสนอราคา   จ านวน   17  ราย 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ท าการเปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา จ านวน 17 
ราย  ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาทั้ง  17 ราย ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลอืกให้เป็นผู้เสนอราคา จ านวน   17 ราย  ดังนี้คือ 

1.หจก.โชคชัยการโยธา 

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราชพัฒนะ 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มะค่าพัฒนาการ 

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยเคหะภัณฑ ์

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด่านขุนทดกิตติชัย 

6. หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 

7. หจก. สหะชัยคอนกรีตซัพพลาย 

8. หจก.สีค้ิวคอนสตรัคช่ัน 

9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขามนวกิจการโยธา 

10.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรทวีคอนสตรัคช่ัน 

11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชนะวงศ์วิสุทธ์ิก่อสร้าง 

12. หจก. ธนะวัฒน์รุ่งเรืองก่อสร้าง 

13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรรถวัฒน ์

14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณกลการจัตุรัส 

15. หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย ์

16. หจก.สันติสุขมหาสารคาม 

17. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิ่งทรรศน์ ค้าวัสดุก่อสร้าง 

 

       ประกาศ  ณ  วันที่   1    เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2559 
 

 
      (นายชัยนิคม ปัดชา) 
                                            นายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 
 

 



 ประกาศเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

-------------------------------  
  ตามที่เทศบาลต าบลจระเข้หินได้ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาก
ซุ้มทางเข้าบ้านจระเข้หิน (ประปา) หมู่ที่ 1 ถึงทางแยกบ้านนายประทีป ย่อมกระโทก  (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
จระเข้หิน) ราคากลาง 3,031,000.-บาท (สามล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ลงวันที่  8 กุมภาพันธ์  2559     โดย
ก าหนดให้รับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาในวันที่  26 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 ได้มีผู้มาขอรับเอกสาร จ านวน 
17 ราย และยื่นซองเสนอราคา   จ านวน   15  ราย 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ท าการเปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา จ านวน 15
ราย  ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาทั้ง  15 ราย ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลอืกให้เป็นผู้เสนอราคา จ านวน   15 ราย  ดังนี้คือ 
1. หจก.โชคชัยการโยธา 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราชพัฒนะ 

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยอร์จวิศวการโยธา 

4. ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 

5. สหะชัยคอนกรีตซัพพลาย 

6. สีค้ิวคอนสตรัคช่ัน 

7. หจก.เสิงสางการโยธา 

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรทวีคอนสตรัคช่ัน 

9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชนะวงศ์วิสุทธ์ิก่อสร้าง 

10. มวลมิตรคอนสตรั่คช่ัน 

11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรรถวัฒน ์

12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณกลการจัตุรัส 

13. หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย ์

14. หจก.สันติสุขมหาสารคาม 

15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นุชนารถ 

 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    1   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2559 
  
 

 
      (นายชัยนิคม ปัดชา) 
                                            นายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 

 



 ประกาศเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

-------------------------------  
  ตามที่เทศบาลต าบลจระเข้หินได้ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้า- ขุดหลัง ชนิดล้อยาง 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดล้อหน้าเล็ก - ล้อหลังใหญ่  ลงวันที่  8 กุมภาพันธ์  2559     โดยก าหนดให้รับเอกสารและยื่น
ซองเสนอราคาในวันที่  26  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559   ได้มีผู้มาขอรับเอกสาร จ านวน  3  ราย และยื่นซองเสนอ
ราคา   จ านวน   3  ราย 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ท าการเปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา จ านวน 3
ราย  ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาทั้ง  3 ราย ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลอืกให้เป็นผู้เสนอราคา จ านวน   3 ราย  ดังนี้คือ 

1. บริษัท แกรนด์ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จ ากัด 

2. บริษัท ฤทธิกร วิศวกรรม จ ากัด 

3. บริษัท โปรดักช่ัน ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จ ากัด 

 

 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    1   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.   2559 
  
 

 
      (นายชัยนิคม ปัดชา) 
                                            นายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 

 

  

 

 

 



 ประกาศเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

-------------------------------  
  ตามที่เทศบาลต าบลจระเข้หินได้ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 
6 ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีประตู 2 บาน พร้อมที่ล็อค นั่งปฏิบัติงานได้ 3 ที่นั่ง ตอนท้ายเก๋งเป็นตู้บรรทุกขยะ ขนาด
ความจุของตู้ไม่น้อยกว่า  8   ลูกบาศก์เมตร   (ตามรายละเอียดคณะลักษณะรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร) จ านวน 1 คัน  2,200,000.-บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ลงวันที่  4 กุมภาพันธ์  2559     
โดยก าหนดให้รับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาในวันที่  1   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559   ได้มีผู้มาขอรับเอกสาร 
จ านวน  8  ราย และยื่นซองเสนอราคา   จ านวน   5  ราย 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    ได้ท าการเปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา จ านวน 
5  ราย  ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาทั้ง  5 ราย  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น แต่มีเพียง 1 รายที่ไม่ผ่านด้าน
เทคนิคไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศ คือบริษัท จตุรทิศ บิสซเนส จ ากัด  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  

จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลอืกให้เป็นผู้เสนอราคา จ านวน   4 ราย  ดังนี้คือ 
1. บริษัท แกรนด์ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จ ากัด 

2. บริษัท ฤทธิกร วิศวกรรม จ ากัด 

3. บริษัท โปรดักช่ัน ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จ ากัด 

4.  บริษัท เลิศทรัพย์  บอดี้ทรัค จ ากัด 

 

 
ประกาศ  ณ  วันที่     3   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.   2559 
  
 

 
      (นายชัยนิคม ปัดชา) 
                                            นายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 

 

  



 ประกาศเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

-------------------------------  
  ตามที่เทศบาลต าบลจระเข้หินได้ประกาศประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายถนนเทศบาล(สี่แยกร้านปุ๋มแป๋ว) ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้หิน (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลจระเข้
หิน) ราคากลาง 3,943,000.-บาท  (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)  ลงวันที่  4 กุมภาพันธ์  2559     โดย
ก าหนดให้รับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาในวันที่  1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้มีผู้มาขอรับเอกสาร จ านวน 21 
ราย และยื่นซองเสนอราคา   จ านวน   17  ราย 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    ได้ท าการเปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา จ านวน 
17  ราย  ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาทั้ง  17 ราย ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น  ตามประกาศข้างต้นแล้ว   

จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลอืกให้เป็นผู้เสนอราคา จ านวน   17 ราย  ดังนี้คือ 
 
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราชพัฒนะ 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มะค่าพัฒนาการ 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยอร์จวิศวการโยธา 
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สหะชัยคอนกรีตซัพพลาย 
6.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีค้ิวคอนสตรัคช่ัน 
7.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภู่สกุลทรัพย ์
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขามนวกิจการโยธา 
9.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชนะวงศ์วิสุทธ์ิก่อสร้าง 

10.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนะวัฒน์รุ่งเรืองก่อสร้าง 

11.บริษัท สกุลทองการช่าง จ ากัด 

12.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามฤทธ์ิ 

13.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรรถวัฒน ์

14.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณกลการจัตุรัส 

15.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มะพร้าวใต้ก่อสร้าง 

16 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิ่งทรรศน ์ค้าวัสดุก่อสร้าง 

17.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรทวีคอนสตรัคช่ัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    3   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2559 
  

 
      (นายชัยนิคม ปัดชา) 
                                            นายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 

 



 ประกาศเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

-------------------------------  
  ตามที่เทศบาลต าบลจระเข้หินได้ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
รอบคลองจระเข้หิน (ฝั่งด้านทิศตะวันตก)  หมู่ที่ 3 บ้านจระเข้หิน  ราคากลาง 1,755,000.-บาทบาท (หนึ่งล้านเจ็ด
แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ลงวันที่  4 กุมภาพันธ์  2559     โดยก าหนดให้รับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาในวันที่  
1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้มีผู้มาขอรับเอกสาร จ านวน 17 ราย และยื่นซองเสนอราคา   จ านวน   12  ราย 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    ได้ท าการเปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา จ านวน 12 ราย  
ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาทั้ง  12 ราย ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น  ตามประกาศข้างต้นแล้ว   

จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลอืกให้เป็นผู้เสนอราคา จ านวน   12 ราย  ดังนี้คือ 
 
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราชการโยธา 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด่านขุนทดกิตติชัย 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง   
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีค้ิวคอนสตรัคช่ัน  
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เสิงสางการโยธา 
6.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ขามนวกิจการโยธา 
 

7.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอส.พ.ีอินเตอร์ มาร์เก็ตต้ิง 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชนะวงศ์วิสุทธ์ิก่อสร้าง  
9.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามฤทธ์ิ 
10.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อรรถวัฒน ์
11.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณกลการจัตุรัส 
12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นุชนาถ 

  

 
ประกาศ  ณ  วันที่    3   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2559 
  

 
      (นายชัยนิคม ปัดชา) 
                                            นายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 

 

 



 ประกาศเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

-------------------------------  
  ตามที่เทศบาลต าบลจระเข้หินได้ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
จากท่อลอดเหลี่ยมคลองท่ากลาง ถึงศาลาประชาคม  หมู่ที่ 8  บ้านจระเข้หิน  ราคากลาง 1,812,000.-บาทบาท 
(หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพนับาทถ้วน) ลงวันที่  4  กุมภาพันธ์  2559     โดยก าหนดให้รับเอกสารและยื่นซอง
เสนอราคาในวันที่  1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้มีผู้มาขอรับเอกสาร จ านวน 17 ราย และยื่นซองเสนอราคา   
จ านวน   13  ราย 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    ได้ท าการเปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา จ านวน 13 ราย  
ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาทั้ง  13 ราย ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น  ตามประกาศข้างต้นแล้ว   

จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลอืกให้เป็นผู้เสนอราคา จ านวน   13 ราย  ดังนี้คือ 
 
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราชการโยธา 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง   
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด่านขุนทดกิตติชัย 
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหะชัยคอนกรีตซัพพลาย 
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เสิงสางการโยธา 
6.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขามนวกิจการโยธา  
7.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอส.พ.ีอินเตอร์ มาร์เก็ตต้ิง 

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชนะวงศ์วิสุทธ์ิก่อสร้าง  
9.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามฤทธ์ิ 
10.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อรรถวัฒน ์
11.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณกลการจัตุรัส 
12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นุชนาถ 
13.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีค้ิวคอนสรัคช่ัน 

  

 
ประกาศ  ณ  วันที่    3   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2559 
  

 
      (นายชัยนิคม ปัดชา) 
                                            นายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 

 

 



 ประกาศเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

-------------------------------  
  ตามที่เทศบาลต าบลจระเข้หินได้ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.และวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยชัยชนะสงคราม  ถึงคลองล ามะเกวียนน้อย หมู่ที่ 6 บ้านไผ่  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลจระเข้หิน) ราคากลาง 2,842,000.-บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 ลงวันที่  4  กุมภาพันธ์  2559     โดยก าหนดให้รับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาในวันที่  1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 
2559 ได้มีผู้มาขอรับเอกสาร จ านวน 16 ราย และยื่นซองเสนอราคา   จ านวน   11  ราย 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    ได้ท าการเปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา จ านวน 11 ราย  
ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาทั้ง  11 ราย ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น  ตามประกาศข้างต้นแล้ว   

จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลอืกให้เป็นผู้เสนอราคา จ านวน   11 ราย  ดังนี้คือ 
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                    ณ  วันที่    3   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2559 
  

 
      (นายชัยนิคม ปัดชา) 
                                            นายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 

 

 

 

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด่านขุนทดกิตติชัย 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง   
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีค้ิวคอนสรัคช่ัน 
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภู่สกุลทรัพย ์
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรทวีคอนสตรัคช่ัน  
6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชนะวงศ์วิสุทธ์ิก่อสร้าง 
 

7. บริษัท ศ.ศักยภาพ จ ากัด 
8. บริษัท สกุลทองการช่าง จ ากัด 
9.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อรรถวัฒน ์
10.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มะพร้าวใต้ก่อสร้าง 
11.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นุชนาถ 
 



 


