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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

เรือง ประกาศรายซ่ือผู้ย่ืนเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ 

ระบายน้ํา หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายชาญ) ตำบลสำ๓ าล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า หมู่ ๗ (ชอยบ้านนายชาญ) ตำบลสำ๓ าล่ม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐0 

เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือให้ได้พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 

ระบายนํ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร และบ่อพัก ๑๙ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-biddin§)

ราคากลางของงานในการประกวดราคาครั้งนี้เปีนเงินทั้งส้ิน ๑,๑๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสน 

ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 

๒๔๖๔ โดยเร่ิมดาวน้โหลดเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๒๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ กำหนดย่ืนเอกสารเสนอราคา ในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ นั้น

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นเอกสารเสนอราคา ปรากฏว่า มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการๆ ดังกล่าว 

จำนวน ๔ ราย ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี

๑. บริษัท สงวนการโยธา (๑๙๙๖) จำกัด 

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.วี.เค. การโยธา 

๓. บริษัท นาคะตะ เทรดด้ิง จำกัด 

๔. บริษัท สิรารมย์ การโยธา จำกัด

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกับ

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ค. ๒๔๖๔

/(พนั้พ
(นายสมเกียรติ พิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม



 ̂ ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565
กาญภัค จิระปภาชัย - เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

Thai Government Procurement องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ข้อ!jaโครงการ

A1 เลข'ส่โครงการ 65027143606

A2 ร่อโครงการ ประกวดราคาจ่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกวัดเสวัมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนา 
หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายชาญ) ด่าบลสำเภาล่ม ถนนคอนกวัดเสวัมเหล็ก กวาง ๔.๐0 เมตร -

รปแบบการเสนอราคา นบบส่วไป

ฟองทางการขอวับ/ร่อเอกสาร ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เท่า'นน

วันฬีนนเอกสารเสนอราคา จำนวนผู้ยี่นเอกสารเสนอราคา

25/02/2565 4

รวม'ส่งสิ้น 4

รายร่อ(แสนอราดา กลับส์หน้าหลัก

ทองระบบการวัคร่อวัดจ่างภาควัฐและราคากลาง (กอร.) กรมน้ญร่กลาง ทนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขดพญาใท กรงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ค่อ 6704 4647 
4958 6978 6979
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วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
กาญภัค จิระปภาชัย - เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ข้อมูลโครงกา'ร

ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

Thai Government Procurement

A1

A2

เลขทีโครงการ 

ร่อโครงการ

65027143606_____________

ประกวดราคาจ้างก่อสร่างโครงการก่อสร้างกนนดอนกรดเสริมเนล่กพร้รมวางท่อร!;บายน้า 
หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายชาญ) ตำบลสำเภาล่ม ทนนคอนกรดเสริมเหล่ก กวาง ๔.00 เมดร ▼

จ้านวนรายผู้มายนเอกสาร รวมฟังสิ้น 4 ราย

เลขประจ้าตัว 
ผู้เสืยภารอากร ร ่อ ผู้ร่นเอกสาร ข้อมูล

การร่นเอกสาร
วันทีรับ/ร่อ 

เอกสาร วันทีร่นเอกสาร

0103515017673 หางฟันส่วนจ้ากัด อ่างทองพัฒนา รายละเรยด 22/02/2565 -

0103528032366 ห้างฟันส่วนจ้ากัด ไอ.เอฟ.ที.เหรดทีง รายละเอียด 20/02/2565 -

0103546019791 หจก.เพชรรุ่งโรจน์โยธาการ รายละเอียด 19/02/2565 -

0105524004548 บริษัท เสรัฐการโยธา จ้ากัด รายละเอียด 19/02/2565 -
/ 0105539100351 บริษัท สงวนการโยธา (1996) จ้ากัด รายละเอียด 24/02/2565 25/02/2565

0105547107815 บริษัท ไดรพาวเวอริเล่นจ้เปียริง จ้ากัด รานละเอียด 18/02/2565 -

0105551029211 บริษัท เอ ฟ เล่ม ทีเวลอปเมนท' จ้ากัด รายละเอียด 21/02/2565 -

0105554050688 บริษัท ส.ทรกัจ จ้ากัด รายละเอียด 21/02/2565 -

( / E G P W e b / j P S ? l& f i^ t j^ v' ฬฒนสัก'ร ์999 รานละเอียด 19/02/2565 -

0113563000611 ห้าง'ฟันส่วนจ้ากัด ไไล ขนอม เทรคสิ้ง รายละเอียด 17/02/2565 -

0115550004401 บริษัท มงกชม(ปี จ้ากัด รายละเอียด 24/02/2565 -

0125559020175 บริษัท ป ีอ ีข ้ เล่นจ้เนียริง นอนด' คอนสตรัคฟ่น จำกัด รายละเอียด 21/02/2565 -

0135550000724 บริษัท ชวเนศ จ้ากัด รายละเอียด 21/02/2565 -

0143538000220 นวเอกทีริ รายละเอียด 18/02/2565 -

0143540001238 ยู.ร.เด. การโยธา รายละเอียด 19/02/2565 25/02/2565

0143545001023 ห้างฟันส่วนจ้ากัด นาทีนทริการโยธา รายละเอียด 21/02/2565 -

0143547002370 ห้างฟันส่วนจ้ากัด ศรีอยูธยาการโยธา รายละเอียด 18/02/2565 -

0143548000869 ห้างฟันส่วนจ้ากัด กกดริดน์การฟาง รานละเอียด 21/02/2565 -

0143552000851 ห้างฟันส่วนจ้ากัด รุ่งอรณรโรจน์ รายละเอียด 22/02/2565 -

0143553000481 ห้างฟันส่วนจ้ากัด มหาราชข้ยมงคล รายละเอียด 23/02/2565 -

0143555002570 ห้างฟันส่วนจ้ากัด ทริพย'ฟยการโยธา รายละเอียด 18/02/2565 -

0143556002719 ห้างฟันส่วนจ้ากัด ทีริศรพา(นิชย' 2011 รานละเอียด 24/02/2565 -

0143560000857 ห้างฟันส่วนจ้ากัด ที.เด. โยธาการ รายละเอียด 23/02/2565 -

</ 0145547002029 บริษัท นาคะดะ เทรดทีง จำกัด รายละเอียด 17/02/2565 25/02/2565

0145552000756 บริษัท ฟอเพชญโยธาการ จ้ากัด รายละเอียด 24/02/2565 -

0145560003220 บริษัท 999 โยธาการ จ้ากัด รายละเอียด 21/02/2565 -

0145561002278 บริษัท เจทีอาริ. ฮอด ปีกฟ จ้ากัด รายละเอียด 24/02/2565 -

0145562003600 บริษัท ล่รารมย์ การโยธา จำกัด รายละเอียด 18/02/2565 25/02/2565

0145563002267 เล่นดิเล่น คอนสตริดฟ่น จำกัด รายละเอียด 23/02/2565 -

0153547000300 ห้างฟันส่วนจ้ากัด ทรัพย์สายทอง รายละเอียด 18/02/2565 -

0173548000052 ซ.เจริญ รุ่งเริอง 2005 รายละเอียด 17/02/2565 -

0183535000202 ห้างฟันส่วนจำกัด สดคณา รายละเอียด 21/02/2565 -

0183538000335 ห้างฟันส่วนจ้ากัด ประเสริฐนวกัจ รายละเอียด 18/02/2565 -

0193543000895 ห้างฟันส่วนจ้ากัด ดชฝ็ทร์ ก่อสร่าง รายละเอียด 21/02/2565 -

0303539003841 ห้างฟันส่วนจ้ากัด ธนกรเจริญทรัพย์ รายละเอียด 24/02/2565 -

0323539000680 หำงฟันส่วนจ้ากัดส่รินทร่อุไรรัตน์ก่อสร่าง รายละเอียด 18/02/2565 -

0333526000058 ฟัางฟันส่วนจ้ากัด ประกัดตักษ(นิก่อสร้าง รายละเอียด 19/02/2565 -
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0333534000207 ห้างใ(นส่วนจ่าสัด สัจวิโรจน้ศริสะเกษก่อสร้าง รายละเรยด 19/02/2565 -

0443545000636 ห้าง'เ(นส่วนจ่าสัด ฟัทเกมล ก่อสร่าง รายละเรยด 24/02/2565 -

0603555000238 ห้าง!(นส่วนจ่าสัด ธใ)เพชร โยธาการ รายละเรยด 17/02/2565 -

0613560000186 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง รายละเอ็ยด 17/02/2565 -

0803556000922 ห้างหนส่วนจ่าสัด ฟาซํโกเซอร์วิส รายละเอียด 23/02/2565 -

0803559000711 ห้างห้นส่วนจ่าสัด ธรรมเริยงเจริญ เซอร์วิส รายละเอียด 23/02/2565 -

0803559001725
ห้าง!โนส่วนจ่าสัด ปีโอวาย เอ็นจ่เปียริง นอนด- ชัพ 
พลาย รายละเอียด 23/02/2565 -

0845563004905 บริ!*ท ชมราษฎร์ วิศวกร จ่าสัด รายละเอียด 24/02/2565 -

0923555000294 นาทระเปียบ รายละเอียด 24/02/2565 -

0923560000035 เกวสินธฺรสัจ รายละเอียด 18/02/2565 -

0933563000257 ห้างหนส่วนจ่าสัด บ้านบฺณยา การโยธา รายละเอียด 17/02/2565 -

3760100116891 นายเศ์พงศ์ สินเปียว รายละเอียด 22/02/2565 -

3800100679606 มานพเซอร์วิส รายละเอียด 23/02/2565 -

หมายพร! : เครื่องหมาย *  หมายรง ผ่านการ53โนทีกรื่นที่อ็นเอกสาร

กสับส่หน้าหสัก

กองระบบการสัด■ร์อสัดจ่างภาค?รุ}และราคากลาง (ทาร.) กรมป๋ญริ!กลาง ทนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขลพญาไท กรงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ด่อ 6704 4647 
4958 6978 6979
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