
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
เรือง ประกาศรายซือผู้ยืนเอกสารเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ้ลค์ติกค0นกริต  หมู่ท่ี ๙ 

(ซอยรวมน้ําใจ ๒) ตำบลสำ๓ าส่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร 

แอสฟ้ลต์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี ๙ (ซอยรวมบ้ําใจ ๒) ตำบลสำเภาล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ราคากลางของงานในการประกวดราคาคเงนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๔,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดแลนแปดหม่ืนส่ี 

พันแปดร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ 

โดยเร่ิมดาวนเหลดเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ 

๒๔๖๔ กำหนดย่ืนเอกสารเสนอราคา ในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นเอกสารเสนอ 

ราคา ปรากฎว่า มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการๆ ดังกล่าว จำนวน ๙ ราย ตามรายซ่ือดังต่อไปน้ี

๑. บริษัท สงวนการโยธา (๑๙๙๖) จำกัด 

๒. บริษัท ๑๙๙ แอสฟ้ลฑ์ จำกัด 

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราชขัยมงคล 

๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.โยธาการ 

๔. บริษัท นาคะตะ เทรดด้ิง จำกัด 

๖. บริษัท ๙๙๙ โยธาการ จำกัด 

๗. บริษัท เจทีอาร์.ฮอต มิกซ์ จำกัด 

๘. บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด 

๙. บริษัท ชินตาเฮง จำกัด

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายสมเกียรติ พิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
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กาญภัค จิระปภาชัย - เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

A1

A2

เลขที่โครงการ 

'ร่อโครงการ

65027145055

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป?m bงฝ็วจราจรแอสฬลดิกคอ'นก■เด หผู้ที่ ท' (ซอยรวม 
ป้าใวั ๒) ด้าบสส่าเภาล่ม ด้วยรสิประกวดราดารเล็กทรอฉกสํ (e-bidding)

รปแบบการเสนอราคา แบบท่ี'วไป

ปองทางการขอ?บ/ร่อเอกสาร ผ่านหางรเล็กหรอนิกส่เที่า'นบ

วันท ี่ยนเอกสารเสนอราคา

25/02/2565 

รวมที่งส์น

จำนวนผ ้ม ี่นเอกสารเสนอราคา

9

9

รายร่อผู้เสนอราคา กลับผู้ห'นาหลัก

กองระบบภารวัดร่อวัดจ้างภาค?ฐนละราคากลาง (การ.) กรมฟ้ญฟ้กลาง ทนนพระราม 6 แขวงสามเสนใบ เขดพญาไท กรงเทพมหานดร 10400 โทร. 02-127-7000 ด่อ 6704 4647 
4958 6978 6979

FBID0011

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 1/1

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160


ร ะ บ บ ก า ร จ ัด ซ ือ จ ัด จ ้า ง ภ า ค ร ัฐ
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วันที 28 กุมภาพันธ์ 2565 
กาญภัค จิระปภาขัย - เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ข้อมลโครงการ

A1

A2

เลขที่โครงการ 

ร่อโครงการ

65027145055_____________

ประกวดราคาจ้างก่อสร่างโครงการป?บปธุงกิวจราจรนอสพัลอีกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ (ซอยรวม 
'น้าใจ to) ด'าบลส่าเภาสม ด้วยวี!!ประกวดราคาอีเสกหรอฉกส่ (e-bidding)

จำนวนรายผู้มายื่นเอกสาร รวมที่งสิน 9 ราย

เลขประจำด้ว 
ผู้เสิยภาษีอากร ร่อผู้ยื่นเอกสาร ข้อมุล

การยื่นเอกสาร
ในที่?บ/ร่อ 

เอกสาร
'ในที่ยื่นเอกสาร

0103515017673 ห้างหนส่วนจำ(ใด อ่างทองพัฒนา รายละเรยด 22/02/2565 -

0105524004548 บรีษีท เสรีฐการโยธา จำ;ใด รายละเรยด 19/02/2565 -
ร/ 0105539100351 บรีษีท สงวนการโยธา (1996) จำ;ใด รายละเยื่ยด 24/02/2565 25/02/2565

0105551029211 บรีษีท เอ ริ! เอม ดีเวลอปเมนห้ จำ/ใด รายละเอียด 21/02/2565 -

0105554050688 บรีษีท ส.ทวีกิจ จำกัด รานละเอียด 21/02/2565 -

0105556188563 บรีษีท พัฌนกักอี 999 จำกัด รายละเอียด 19/02/2565 -

0113563000611 ห้าง'ผู้นส่วนจำกัด วีไล ขนอม เทรดรัง รายละเอียด 17/02/2565 -

0115550004401 บรีษีท บงกขมกิ1 จำกัด รายละเอียด 24/02/2565 -

( / E G P W e b / j^ ^ f f e f t & t . j^  ช.โขยะก่อสร่าง จำ,ใด รานละเอียด 17/02/2565 -
ชุ*; 0125557026265 บรีษีท 199 แอสฟ้ลฬ จำกัด รายละเอียด 21/02/2565 25/02/2565

0125559020175 บรีษีท บี ร  ริ! เยื่นจํเนียรั๋ง นอนด' คอนสด?คร่น จำกัด รายละเอียด 21/02/2565 -

0135550000724 นรีษีห ชวเนศ จำกัด รายละเอียด 21/02/2565 -

0143547002370 ห้างผู้นส่วนจำกัด ศรีอยฺธยาการโยธา รายสะเอียด 18/02/2565 -

0143548000869 ห้างผู้นส่วนจำกัด กฤต?ต'นการช่าง รายละเอียด 21/02/2565 -

0143552000851 ห้างผู้นส่วนจำกัด รีงอธุณวีโรจน์ รานละเอียด 22/02/2565 -

* 0143553000481 ห้างผู้นส่วนจำกัด มหาราชข้ยมงคล รายละเอียด 23/02/2565 25/02/2565

0143556002719 ห้างผู้นส่วนจำกัด ด้รีศรพากิเชย' 2011 รายละเอียด 24/02/2565 -

0143560000857 ห้างผู้นส่วนจำกัด ผู้.เค. โยธาการ รายละเอียด 23/02/2565 25/02/2565

/ 0145547002029 บรีษีท นาคะตะ เทรดรัง จำกัด รายละเอียด 17/02/2565 25/02/2565

0145552000756 บรีษีท ช่อเพชญโยธาการ จำกัด รายละเอียด 24/02/2565 -

0145554000141 บรีษีท เมฆมงคลธุรกิจ จำกัด รายละเอียด 21/02/2565 -

0145557002625 บรีษีห ธนกฤต โยธาการ จำกัด รายละเอียด 21/02/2565 -

/ 0145560003220 บริษีห 999 โยธาการ จำกัด รายละเอียด 21/02/2565 25/02/2565

ร/ 0145561002278 บรีษีท เจผู้อารี. ฮอด มิกข้ จำกัด รายละเอียด 24/02/2565 25/02/2565

0145563002267 เยื่นอีเยื่น คอนสด?คร่น จำกัด รายละเอียด 23/02/2565 -

0153547000032 ห้างผู้นส่วนจำกัด สหะ?ดน์เจริญรีงเรีองกิจ รายละเอียด 24/02/2565 -

0153547000300 ห้างผู้นส่วนจำกัด ท?พย'สายทอง รายละเอียด 18/02/2565 -

0173548000052 ข.เจริญ รีงเรีอง 2005 รายละเอียด 17/02/2565 -

0183535000202 หางผู้นส่วนจำกัด ผู้ดคณา รายละเอียด 21/02/2565 -

0183538000335 ห้างผู้นส่วนจำกัด ประเสริฐนวกิจ รายละเอียด 18/02/2565 -

0323539000680 ห้างผู้นส่วนจำกัดผู้?นทรีอุไร?ตน์ก่อสร่าง รายละเอียด 18/02/2565 -

0333526000058 ห้างผู้นส่วนจำกัด ประกิตกักษณํก่อสร้าง รายละเอียด 19/02/2565 -

0333534000207 ห้างผู้นส่วนจำกัด กิจวีโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง รานละเอียด 19/02/2565 -

0603555000238 ห้างผู้นส่วนจำกัด ธ'เ(เพชร โยธาการ รานละเอียด 17/02/2565 -

0613560000186 3 บ.ใบใหฤเ ก่อสร้าง รายละเอียด 17/02/2565 -

0725536000466 บรีษีท สหสมช่ยธนาพร จำกัด รายละเอียด 21/02/2565 -

0725554000201 บรีษีท ไชยอน์นห้เพาเวอรี จำกัด รายละเอียด 21/02/2565 -
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0725556000429 บริษัท เอส เอ พาวเวอริ จ่าลัด รายสรเปียด 21/02/2565 25/02/2565
0725562001377 บริษัท 'รนดาเฮง จ่าลัด รายสะเอียด 18/02/2565 25/02/2565
0803556000922 ห้างา{นส่วนจ่าลัด ท่าปักเซอร์วิส รานสะเปียด 23/02/2565 -
0803559000711 ห้างหนส่วนจ่าลัด ธรรมเริยงเจริญ เซอริรส รายสะเอียด 23/02/2565 -

0803559001725
ห้างา{นส่วนจ่าลัด ปีโอวาย เอีนจิเน็ยรื่ง แอนด' ปัพ 
พลาย รายสะเอียด 23/02/2565 -

0845563004905 บริษัท ช ุมราพ ุ)ร ิ รศวกร จ่าลัด รายละเอียด 24/02/2565 -

0923555000294 นาทระเปียบ รายละเอียด 24/02/2565 -

0923560000035 เกวรนธุรกิจ รานละเอียด 18/02/2565 -

3760100116891 นายฐิติพงลั ฝ็นเรยว รายสะเอียด 22/02/2565 -

3800100679606 มานพเซอร์วิส รายสะเอียด 23/02/2565 -

หมายเหดฺ ะ เครื่องหมาย ’*  หมายสง ผ่านการปัน'ศกวัน'เรื่ฮ่นเอกสาร

กลับสู่หน้าหลัก

กองระบบภารวัคริ?อวัคจ้างการริรฺเและราคากลาง (การ.) กรมบ้ญป็กลาง ทนนพระราม 6 แขวงสามเสน!น เขลพญาไท กรงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ค่อ 6704 4647 
4958 6978 6979
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