
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี 
เรื่อง   รายช่ือผู้ย่ืนเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่1,8,10,11,13,15,โครงการขยายเขตทาง

และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 และโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16  
   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์   
------------------------------- 

            ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี   ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1,8,10,11,13,15,โครงการขยายเขตทางและก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 และโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16  จํานวน 8   โครงการ  ราคา

กลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังน้ีเป็นเงินทั้งสิ้น 4,008,800.- บาท  (สี่ล้านแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  เมื่อ

วันที่  17  ตุลาคม 2560   และกําหนดย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  

2559   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของงองค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ณ  ที่ว่าการอําเภอ

กบินทร์บุรี (ช้ัน 2)  เวลา  09.30 – 11.30  น.  ปรากฏว่ามีผู้ย่ืนเอกสาร  รายละเอียด  ดังน้ี 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอย 1 – 4 บ้านหนองอนามัย   
มีผู้ย่ืนเอกสาร  จํานวน   16    ราย  ดังนี ้

(1) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทองทวีทรัพย์วิศวะการโยธา 
(2) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.จําเริญ 

       (3) ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรรถวัฒน์ 
(4) ห้างหุ้นส่วนจํากัด จูปิเตอร์แอนด์ซัน กรุ๊ป 
(5) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เปรมพิทักษ์เอ็นจิเนียริ่ง 
(6) ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามฤทธ์ิ 
(7) บริษัท ส.กนกวรรณอุตสาหกรรม จํากัด 
(8) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.การช่างปราจีน 
(9) บริษัท ทวีทรัพย์ทรานสปอร์ต 1994 จาํกัด 

 (10) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชาว์วรรชว์ ซาวด์ 
(11) ห้างหุ้นสว่นจํากัด งามประดิษฐ์คอนสตรัคช่ัน 
(12) ห้างหุ้นสว่นจํากัด นัธยาพาณิชย์ 
(13) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ชินาภัคคอนกรีต 
(14) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ที.เอ็น.ซีเมนต์บล๊อค 
(15) บริษทั ดี เค ทรานสปอรต์ จํากัด 
(16) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ปราจีนกระต่ายทอง 
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                  2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  8 จากบ้านนายฉลาด ถึงสามแยก    
มีผู้ย่ืนเอกสาร  จํานวน   16    ราย  ดังนี ้

(1) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทองทวีทรัพย์วิศวะการโยธา 
(2) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.จําเริญ 

       (3) ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรรถวัฒน์ 
(4) ห้างหุ้นส่วนจํากัด จูปิเตอร์แอนด์ซัน กรุ๊ป 
(5) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เปรมพิทักษ์เอ็นจิเนียริ่ง 
(6) ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามฤทธ์ิ 
(7) บริษัท ส.กนกวรรณอุตสาหกรรม จํากัด 
(8) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.การช่างปราจีน 
(9) บริษัท ทวีทรัพย์ทรานสปอร์ต 1994 จาํกัด 

 (10) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชาว์วรรชว์ ซาวด์ 
(11) ห้างหุ้นสว่นจํากัด งามประดิษฐ์คอนสตรัคช่ัน 
(12) ห้างหุ้นสว่นจํากัด นัธยาพาณิชย์ 
(13) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ชินาภัคคอนกรีต 
(14) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ที.เอ็น.ซีเมนต์บล๊อค 
(15) บริษทั ดี เค ทรานสปอรต์ จํากัด 
(16) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ปราจีนกระต่ายทอง 

 
      3.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  10 จากบ้านนางบุญมี องอาจ ถึงบ้านนายชาํนาญ 

อํ่ามี  มีผู้ย่ืนเอกสาร  จํานวน  14   ราย  ดังนี้ 
(1) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.จําเริญ 

       (2) ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรรถวัฒน์ 
(3) ห้างหุ้นส่วนจํากัด จูปิเตอร์แอนด์ซัน กรุ๊ป 
(4) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เปรมพิทักษ์เอ็นจิเนียริ่ง 
(5) ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามฤทธ์ิ 
(6) บริษัท ส.กนกวรรณอุตสาหกรรม จํากัด 
(7) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.การช่างปราจีน 
(8) บริษัท ทวีทรัพย์ทรานสปอร์ต 1994 จาํกัด 

 (9) ห้างหุ้นส่วนจํากัด งามประดิษฐ์คอนสตรัคช่ัน 
(10) ห้างหุ้นสว่นจํากัด นัธยาพาณิชย์ 
(11) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ชินาภัคคอนกรีต 
(12) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ที.เอ็น.ซีเมนต์บล๊อค 
(13) บริษทั ดี เค ทรานสปอรต์ จํากัด 
(14) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ปราจีนกระต่ายทอง 
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       4.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  11 จากบ้านผู้ชว่ยสังเวียน ถึงคลองเข้(ต่อเนือ่ง)   

มีผู้ย่ืนเอกสาร จํานวน  16  ราย  ดังนี ้
(1) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทองทวีทรัพย์วิศวะการโยธา 
(2) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.จําเริญ 

       (3) ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรรถวัฒน์ 
(4) ห้างหุ้นส่วนจํากัด จูปิเตอร์แอนด์ซัน กรุ๊ป 
(5) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เปรมพิทักษ์เอ็นจิเนียริ่ง 
(6) ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามฤทธ์ิ 
(7) บริษัท ส.กนกวรรณอุตสาหกรรม จํากัด 
(8) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.การช่างปราจีน 
(9) บริษัท ทวีทรัพย์ทรานสปอร์ต 1994 จาํกัด 

 (10) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชาว์วรรชว์ ซาวด์ 
(11) ห้างหุ้นสว่นจํากัด งามประดิษฐ์คอนสตรัคช่ัน 
(12) ห้างหุ้นสว่นจํากัด นัธยาพาณิชย์ 
(13) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ชินาภัคคอนกรีต 
(14) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ที.เอ็น.ซีเมนต์บล๊อค 
(15) บริษทั ดี เค ทรานสปอรต์ จํากัด 
(16) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ปราจีนกระต่ายทอง 

        5.โครงการขยายเขตทางและก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสุบรรณ์ หนูแดง ถึงบ้าน
นายทองย้อย ยาพลิา หมู่  12   มีผู้ย่ืนเอกสาร  จํานวน  14  ราย  ดังนี ้

(1) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทองทวีทรัพย์วิศวะการโยธา 
       (2) ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรรถวัฒน์ 

(3) ห้างหุ้นส่วนจํากัด จูปิเตอร์แอนด์ซัน กรุ๊ป 
(4) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เปรมพิทักษ์เอ็นจิเนียริ่ง 
(5) ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามฤทธ์ิ 
(6) บริษัท ส.กนกวรรณอุตสาหกรรม จํากัด 
(7) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.การช่างปราจีน 
(8) บริษัท ทวีทรัพย์ทรานสปอร์ต 1994 จาํกัด 

 (9) ห้างหุ้นส่วนจํากัด งามประดิษฐ์คอนสตรัคช่ัน 
(10) ห้างหุ้นสว่นจํากัด นัธยาพาณิชย์ 
(11) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ชินาภัคคอนกรีต 
(12) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ที.เอ็น.ซีเมนต์บล๊อค 
(13) บริษทั ดี เค ทรานสปอรต์ จํากัด 
(14) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ปราจีนกระต่ายทอง 
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       6.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  13 จากบ้านนางบุญมา,นายปี ถึงบ้านนางสมปอง   
มีผู้ย่ืนเอกสาร จํานวน  14  ราย  ดังนี ้

(1) ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรรถวัฒน์ 
(2) ห้างหุ้นส่วนจํากัด จูปิเตอร์แอนด์ซัน กรุ๊ป 
(3) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เปรมพิทักษ์เอ็นจิเนียริ่ง 
(4) ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามฤทธ์ิ 
(5) บริษัท ส.กนกวรรณอุตสาหกรรม จํากัด 
(6) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.การช่างปราจีน 
(7) บริษัท ทวีทรัพย์ทรานสปอร์ต 1994 จาํกัด 
(8) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชาว์วรรชว์ ซาวด์ 

 (9) ห้างหุ้นส่วนจํากัด งามประดิษฐ์คอนสตรัคช่ัน 
(10) ห้างหุ้นสว่นจํากัด นัธยาพาณิชย์ 
(11) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ชินาภัคคอนกรีต 
(12) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ที.เอ็น.ซีเมนต์บล๊อค 
(13) บริษทั ดี เค ทรานสปอรต์ จํากัด 
(14) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ปราจีนกระต่ายทอง 

      7.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  15 จากหน้าบ้านนางโฮม – บ้านผู้ช่วยฉลาด   มีผู้
ย่ืนเอกสาร  จํานวน  11  ราย  ดังนี ้

(1) ห้างหุ้นส่วนจํากัด จูปิเตอร์แอนด์ซัน กรุ๊ป 
(2) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เปรมพิทักษ์เอ็นจิเนียริ่ง 
(3) บริษัท ส.กนกวรรณอุตสาหกรรม จํากัด 
(4) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.การช่างปราจีน 
(5) บริษัท ทวีทรัพย์ทรานสปอร์ต 1994 จาํกัด 
(6) ห้างหุ้นส่วนจํากัด งามประดิษฐ์คอนสตรัคช่ัน 
(7) ห้างหุ้นส่วนจํากัด นัธยาพาณิชย์ 
(8) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชินาภัคคอนกรีต 
(9) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เอ็น.ซีเมนต์บล๊อค 
(10) บริษทั ดี เค ทรานสปอรต์ จํากัด 
(11) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ปราจีนกระต่ายทอง 

       8.โครงการขยายไหล่ถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสุวรรณศร 33 –  เข้าบ้านหนองดุม หมู่ 
16   มีผู้ย่ืนเอกสาร  จํานวน  13  ราย  ดังนี ้

(1) ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรรถวัฒน์ 
(2) ห้างหุ้นส่วนจํากัด จูปิเตอร์แอนด์ซัน กรุ๊ป 
(3) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เปรมพิทักษ์เอ็นจิเนียริ่ง 
(4) ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามฤทธ์ิ 
(5) บริษัท ส.กนกวรรณอุตสาหกรรม จํากัด 
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(6) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.การช่างปราจีน 
(7) บริษัท ทวีทรัพย์ทรานสปอร์ต 1994 จาํกัด 

  (8) ห้างหุ้นส่วนจํากัด งามประดิษฐ์คอนสตรัคช่ัน 
(9) ห้างหุ้นส่วนจํากัด นัธยาพาณิชย์ 
(10) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ชินาภัคคอนกรีต 
(11) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ที.เอ็น.ซีเมนต์บล๊อค 
(12) บริษทั ดี เค ทรานสปอรต์ จํากัด 
(13) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ปราจีนกระต่ายทอง 

 
    ประกาศ    ณ   วันที่   3    เดือน   พฤศจิกายน    พ.ศ.  2559 

 
           ประเสริฐ  แววนํา 
        

                   ( นายประเสริฐ  แววนํา ) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


