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1 บริษัท รวมนที จํากัด 0105527024523  มี.ค. 47 1 /  ท9อประธานวิธีขุดวาง มีผล 3 ส.ค. 48

2 บริษัท โอสิริแอนด?ซันส? จํากัด 0105524000089  มี.ค. 47 1 /  ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 16 ก.ย. 52

3 บริษัท โพรมิเนนท? เทค เอส พี ไทย คอนสตรัคชั่น 

ร9วมคGา จํากัด

0105538037877  มี.ค. 47 1 /  ท9อประธานวิธีขุดวาง มีผล 1 ต.ค. 53

4 บริษัท ดี.วี.เอส. คอนสตรัคชั่น จํากัด 0105563168807  ก.ย. 47 1 /  ท9อประธานวิธีขุดวาง มีผล 12 พ.ค. 54

5 บริษัท สี่แสงการโยธา(1979) จํากัด 0105522016581  มี.ค. 56 1 /  ท9อประธานวิธีขุดวาง มีผล 12 พ.ค. 54

6 บริษัท เนาวรัตน?พัฒนาการ จํากัด(มหาชน) 0107538000096  มี.ค. 49 1 / /  งานระบบส9งน้ําประปา มีผล 15 ก.ย. 54

 ท9อประธานวิธี Pipe Jacking มีผล 24 มี.ค. 58

7 บริษัท สายน้ํา คอนสตรัคชั่น จํากัด 0105546127367  ก.ย. 47 1 /  ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 15 ก.ย. 54

8 บริษัท ซัคเซ็ส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? คอนสตรัคชั่น จํากัด 0107558000351  มี.ค. 47 1 /  ระงับสิทธิ์เนื่องจากไม9ส9งงบการเงิน  

ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 12 มิ.ย. 55

9 หGางหุGนส9วนจํากัด ปNยชาติ คอนสตรัคชั่น 0103535061058  มี.ค. 47 1 /  ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 14 มี.ค. 56

10 บริษัท กุลตะวัน จํากัด 0105540079450  มี.ค. 47 1 /  ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 14 มี.ค. 56

11 บริษัท เจริญพาณิชย?การช9าง จํากัด 0105558104987  มี.ค. 47 1 /  ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 15 ส.ค. 56

12 บริษัท มีเจริญ กรุQป จํากัด 0105535112401  มี.ค. 47 1 /  ท9อประธานวิธีขุดวาง มีผล 13 มี.ค. 57

13 บริษัท แอล บี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 0105537149451  มี.ค. 47 1 /  ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 24 ก.ย. 57

14 หGางหุGนส9วนจํากัด วินิจ กฤษณา ก9อสรGาง 0123538003954  มี.ค. 47 1 /   ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 28 มี.ค. 59

15 บริษัท ไทคูนวณิชย? จํากัด 0105538082490  มี.ค. 47 1 /   ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 9 ส.ค. 60

16 บริษัท วโรรัตน? จํากัด 0105530010945  มี.ค. 47 1 /  ท9อประธานวิธี Pipe Jacking มีผล 16 มี.ค. 61

17 บริษัท ว.มัฆวาน จํากัด 0105528040182  มี.ค. 47 1 /  ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 30 มี.ค. 61

18 บริษัท เกตุทรัพย?สมบูรณ? จํากัด 0105535066442  มี.ค. 47 1 /  ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 18 มิ.ย. 61

19 หGางหุGนส9วนจํากัด ชัยอนันต? การช9าง 0113539003389  มี.ค. 47 1 /  ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 18 มิ.ย. 61

20 บริษัท พี.พี. ท9อบริการ จํากัด 0105562067993  ก.ย. 47 1 /  ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 4 มี.ค 64

21 บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง (1993) จํากัด 0105536143351  มี.ค. 47 1 /   งานโยธา มีผล 4 มี.ค. 64

22 บริษัท บี เทรดดิ้ง จํากัด 0105535146357  มี.ค. 47 1 /  ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 30 มิ.ย. 64

23 บริษัท เวิร?คฟVลด? เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 0125551001708  ก.ย. 62 1 /   งานโยธา มีผล 15 ก.ย. 64

24 หGางหุGนส9วนจํากัด สายทิพย? ยูทิลิตี้ 0103523011484 มี.ค. 47 1 /  ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 24 พ.ย. 64

25 บริษัท บิลดิ้งแคร? จํากัด 0105530012140  มี.ค. 47 1 /  ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 24 พ.ย. 64

26 บริษัท โอ แอนด? แอสโซซิเอท จํากัด 0105546148631 มี.ค. 56 1 /  ท9อประธานวิธี Pipe Jacking มีผล 24 พ.ย. 64

27 บริษัท วรุตม? เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 0105532086515  มี.ค. 47 1 /  ท9อจ9ายน้ําวิธีขุดวาง มีผล 18 มี.ค. 65

หมายเหตุ

   (1) สามารถรับงานก9อสรGางไดGสูงเปXนสองเท9าของวงเงินขีดความสามารถในการรับงาน

   (2) จะไดGรับการพิจารณาใหGเขGารับงานที่ กปน. กําหนดว9าจGางเฉพาะผูGรับจGางชั้น 1 เท9านั้น

   (3) ไดGรับประกาศเปXนผูGรับจGางชั้น 1 ใน Internet ของกปน.

ตามระเบียบ กปน. ว9าดGวยการจดทะเบียนและการประเมินผลผูGรับจGางงานก9อสรGางของ กปน. พ.ศ. 2561 ขGอ 10 ไดGกําหนดสิทธิพิเศษของผูGรับจGางชั้น 1 ไวG ดังนี้
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