
 
 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวาง
ท่อระบายน้ าบ้านโคกเพชร หมู่ที่10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดย
ก าหนดให้ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ในวันที่  8 มิถุนายน 2560  ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00น. 
ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จ านวน 13 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 7 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญาประเสริฐกอ่สร้าง 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องภพ 1999 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามรัตพล 
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิศวะร่วมสร้าง 
6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส สยามรัตน์  
7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง 

ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 
          
              สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านส าโรงเหนือ หมู่ที่ 21 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 15 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 14 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญาประเสริฐกอ่สร้าง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพชูพงศ์  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์มหานคร  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรภูมินทร์ก่อสร้าง  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องภพ 1999  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

8. ห้างหุ้นส่วน เอกนิยมการโยธา  

9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพวัชร์ การโยธา  

10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  

11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  

12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้วยทับทันอธิคม  

13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรธรรมการกอ่สร้าง  

14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ธนาก่อสร้าง 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
           
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านโคกวัด หมู่ที่ 20 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 14 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 13 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญาประเสริฐกอ่สร้าง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพชูพงศ์  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์มหานคร  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรภูมินทร์ก่อสร้าง  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องภพ 1999  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

8. ห้างหุ้นส่วน เอกนิยมการโยธา  

9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพวัชร์ การโยธา  

10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  

11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  

12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้วยทับทันอธิคม  

13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรธรรมการกอ่สร้าง  
 

ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
                                                                     
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสูง หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 15 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 14 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ธนาก่อสร้าง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญาประเสริฐกอ่สร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพชูพงศ์  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์มหานคร  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรภูมินทร์ก่อสร้าง  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องภพ 1999  

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

9. ห้างหุ้นส่วน เอกนิยมการโยธา  

10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพวัชร์ การโยธา  

11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  

12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  

13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้วยทับทันอธิคม  

14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรธรรมการกอ่สร้าง  
 

 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านสถานีหนอง
ตาด หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่ นเอกสาร
จ านวน 17 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 16 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรรีัมย์พฒันา  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพชูพงศ์  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ วี.เอส.การก่อสร้าง  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิรกิานต์คอนสตรัคช่ัน  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์มหานคร  

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรภูมินทร์ก่อสร้าง  

9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องภพ 1999  

10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตลิือไกลก่อสร้าง  

11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิศวะร่วมสร้าง  

13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูรุง้ โยธากิจ  

14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  

15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  

16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรธรรมการกอ่สร้าง  
 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 14 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 13 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ ธนาก่อสร้าง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญาประเสริฐกอ่สร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์มหานคร  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรภูมินทร์ก่อสร้าง  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องภพ 1999  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิศวะร่วมสร้าง  

9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ ดี แอนด์ บี  

10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  

11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  

12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้วยทับทันอธิคม  

13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรธรรมการกอ่สร้าง  
 

ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 8 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้วยทับทันอธิคม  
 

ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ า ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8 
มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร  จ านวน 3 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. บริษัท ทรัพย์เพิ่ม ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จ ากัด  

2. บริษัท วาย.เอม็.ซี ควอลิติ้ โปรดักท์ จ ากัด  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีที.เค ซูเปอร์ ทรัค  
 

ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขุดลอกสระหนองสองช้ิน บ้าน
หนองตาด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร
จ านวน 12 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 12 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรรีัมย์พฒันา  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพชูพงศ์  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิรกิานต์คอนสตรัคช่ัน  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องภพ 1999  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตลิือไกลก่อสร้าง  

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

9. ห้างหุ้นส่วน ญาณกวีรุ่งโรจน ์ 

10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคประหยัด ก่อสร้าง  

11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  

12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  
 

ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  
บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 7 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 7 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญาประเสริฐกอ่สร้าง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ เอส.เค.ซี.กอ่สร้าง  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส สยามรัตน์  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  
 

ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ า บ้านหนอง
ตาด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร     
จ านวน 2 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ เอส.เค.ซี.กอ่สร้าง 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านส าโรง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 7 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 7 ราย ดงันี ้

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรพีนมรุง่เรือง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ เอส.เอส. กอ่สร้าง  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นลิศิริ การโยธา  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรธรรมการกอ่สร้าง  
 

ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้
ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้
ยื่นเอกสาร  จ านวน 3 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรพีนมรุง่เรือง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  
 

ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 3 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพชูพงศ์ 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  
 

ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 8 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 8 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรพีนมรุง่เรือง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

5. ห้างหุ้นส่วน เอกนิยมการโยธา  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้วยทับทันอธิคม  
 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 12 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 12 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญาประเสริฐกอ่สร้าง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์มหานคร  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรภูมินทร์ก่อสร้าง  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องภพ 1999  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

8. ห้างหุ้นส่วน เอกนิยมการโยธา  

9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โนนพลอย ก่อสร้าง  

10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  

11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  

12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้วยทับทันอธิคม  
 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ า บ้านส าโรง 
หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร  จ านวน 2 
ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ เอส.เค.ซี.กอ่สร้าง 
 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ ยื่นเอกสาร  
จ านวน 4 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามรัตพล  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส สยามรัตน์  
 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านบัลลังก์  หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 15 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 15 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญาประเสริฐกอ่สร้าง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรพีนมรุง่เรือง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์มหานคร  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรภูมินทร์ก่อสร้าง  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องภพ 1999  

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

9. ห้างหุ้นส่วน เอกนิยมการโยธา  

10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส สยามรัตน์  

11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โนนพลอย ก่อสร้าง  

12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพวัชร์ การโยธา  

13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  

14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  

15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้วยทับทันอธิคม  
 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 3 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพชูพงศ์  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  
 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 8 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 8 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรพีนมรุง่เรือง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ เอส.เอส. กอ่สร้าง  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ เอส.เค.ซี.กอ่สร้าง  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นลิศิริ การโยธา  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรธรรมการกอ่สร้าง  
 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านปีกฝาย หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 13 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 13 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรรีัมย์พฒันา  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญาประเสริฐกอ่สร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิรกิานต์คอนสตรัคช่ัน  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์มหานคร  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องภพ 1999  

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิศวะร่วมสร้าง  

10. ห้างหุ้นส่วน เอกนิยมการโยธา  

11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  

12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  

13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้วยทับทันอธิคม  
 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ า บ้านรัฐ
ประชา หมู่ที่ 22 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร  
จ านวน 2 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ เอส.เค.ซี.กอ่สร้าง 
 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า บ้าน
บัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 11 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 11 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ธนาก่อสร้าง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญาประเสริฐกอ่สร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องภพ 1999  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามรัตพล  

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิศวะร่วมสร้าง  

9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ ดี แอนด์ บี  

10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส สยามรัตน์  

11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  
 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 5 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ เอส.เค.ซี.กอ่สร้าง  

4. บริษัท ทองสทุธิ จ ากัด  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  
 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านมาบสมอ   
หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร  จ านวน 15 
ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 15 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรรีัมย์พฒันา  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ธนาก่อสร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพชูพงศ์  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิรกิานต์คอนสตรัคช่ัน  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์มหานคร  

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องภพ 1999  

9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตลิือไกลก่อสร้าง  

10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

11. ห้างหุ้นส่วน ญาณกวีรุ่งโรจน ์ 

12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูรุง้ โยธากิจ  

13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โนนพลอย ก่อสร้าง  

14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  

15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  
 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                                     
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านสว่างงิ้วงาม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 8 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 8 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิรกิานต์คอนสตรัคช่ัน  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

5. ห้างหุ้นส่วน เอกนิยมการโยธา  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้วยทับทันอธิคม  
 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดให้ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่น
เอกสาร  จ านวน 18 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 18 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรรีัมย์พฒันา  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญาประเสริฐกอ่สร้าง  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพชูพงศ์  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิรกิานต์คอนสตรัคช่ัน  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตาเสาบรุีรมัย์ก่อสร้าง  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์มหานคร  

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรภูมินทร์ก่อสร้าง  

9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องภพ 1999  

10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ ดี แอนด์ บี  

12. ห้างหุ้นส่วน เอกนิยมการโยธา  

13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส สยามรัตน์  

14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นลิศิริ การโยธา  

15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพวัชร์ การโยธา  

16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  

17. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  

18. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้วยทับทันอธิคม  
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการวางท่อพีวีซีเช่ือมระหว่างคลอง
ไปหาสระหนองไผ่ บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  
โดยก าหนดให้ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ในวันที่  8  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 
12.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร  จ านวน 7 ราย นั้น 

  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  ตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึง ข้อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา 
จ านวน 7 ราย ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญาประเสริฐกอ่สร้าง  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ญาดา  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรตริุ่งโรจนก์่อสร้าง  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริยธรรมคอนสตรัคช่ัน  

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรุรีัมย์ ดี แอนด์ บี  

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง  

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช  
 
ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                             สากล  ภู่ขันเงิน 

(นายสากล  ภู่ขันเงิน) 
ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 


