
       

                                          

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
เร่ือง  ประกาศผลรายชื่อผู้มารับ/ซื้อเอกสาร และรายช่ือผู้มายื่นเอกสาร  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 1 (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)  
หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ได้ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 1 (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมู่ที่ 2 ต าบลไทยาวาส   อ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม  ได้ก าหนดราคากลาง  1,444,300.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)  โดยมีผู้
มาขอรับ/ซื้อเอกสาร และ ผู้มายื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  

ผู้มาขอรับ/ซื้อเอกสาร   จ านวน  26  ราย  รายละเอียดดังนี้ 
 

   1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยโย คอนกรีต   วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    02/09/2562 
   2. บริษัท วาย.พี.88 กรุ๊ป จ ากัด      วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    02/09/2562 
   3. บริษัท แพรอัตถ์การโยธา จ ากัด   วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    02/09/2562 
   4. บริษัท เอส.เจ.บี.เมทเทิล จ ากัด     วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    03/09/2562 
   5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัชรสุข    วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    03/09/2562 
   6. บริษัท ชาญการช่าง จ ากัด      วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    03/09/2562 
   7. ธ.รุ่งเรือง 999     วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    05/09/2562 
   8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ชัยชนะ การโยธา   วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    06/09/2562 
   9. บริษัท สงวนการโยธา จ ากัด    วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    06/09/2562 
 10. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด     วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    06/09/2562 
 11. บริษัท สหสมชัยธนาพร จ ากัด      วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    06/09/2562 
 12. บริษัท ที.เอ็ม.เอ็น.คอนสตรัคชั่น จ ากัด     วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    06/09/2562 
 13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.เย็นพิทักษ์ขนส่ง   วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    07/09/2562 
 14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรประยูร กรุ๊ป   วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    08/09/2562 
 15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิทธิพล แอสฟัลท์   วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    08/09/2562 
 16. บริษัท ไจแอ็นท คอนสตรัคชั่น จ ากัด   วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    09/09/2562 
 17. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพัฒณา99    วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    09/09/2562 
 18. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาทรัพย์ กรุ๊ป   วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    10/09/2562 
 19. บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียเริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    10/09/2562 
 20. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริศรพาณิชย์ 2011   วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    10/09/2562 
 21. ศ.กนกชัย ก่อสร้าง     วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    10/09/2562 
 22. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ชนมีชัย 1994   วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    10/09/2562 
 23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญชัยรับเหมาก่อสร้าง  วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    10/09/2562 
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 24. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามท่าพระก่อสร้าง  วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    10/09/2562 
 25. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัตนประเสริฐ ก่อสร้าง  วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    10/09/2562 
 26. บริษัท เอ็น.แอล.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง คาสติ้ง(1996) จ ากัด วันที่รับ/ซื้อเอกสาร    10/09/2562 
 

  ผู้มายื่นเอกสารจ านวน  7  ราย  รายละเอียดดังนี้ 
 
   1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ชัยชนะ การโยธา     วันที่ยื่นเอกสาร     11/09/2562 
             2. บริษัท สงวนการโยธา จ ากัด               วันที่ยื่นเอกสาร     11/09/2562 
   3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริศรพาณิชย์ 2011    วันที่ยื่นเอกสาร     11/09/2562 
   4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยโย คอนกรีต   วันที่ยื่นเอกสาร     11/09/2562 
   5. บริษัท วาย.พี.88 กรุ๊ป จ ากัด    วันที่ยื่นเอกสาร     11/09/2562 
   6. บริษัท แพรอัตถ์การโยธา จ ากัด   วันที่ยื่นเอกสาร     11/09/2562 
   7. บริษัท เอ็น.แอล.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง คาสติ้ง(1996) จ ากัด วันที่ยื่นเอกสาร     11/09/2562 

  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
        ประกาศ   ณ   วันที่    12   เดือน  กันยายน   พ.ศ.2562 
 

                                            
                      (นายประสาท  รับพรพระ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 


