




















โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง 

ที่พักอาศัยแฟลตขาราชการกรมศุลกากร (ถนนอาจณรงค) 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

ตามดำริและนโยบายของทานอธิบดี นายกุลิศ สมบัติศิริ 

ใหปรับปรุงซอมแซมบานพัก บริเวณถนนอาจณรงค จำนวน 2 หลัง รวม 80 หอง 

ซึ่งกอสรางมาประมาณ 30 ปเศษ ปจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม 

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่กรมศุลกากร 

ทั้งนี้ไดอนุมัติใหใชเงินทุนสนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากร 

จำนวน 31.5 ลานบาท เพื่อเปนคาปรับปรุงซอมแซม

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

กอนการดำเนินการปรับปรุง
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

ชวงเริ่มการดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง 

ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง ปละบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง 

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

หองตัวอยาง (90%)

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 

งานปูนกระเบื้อง ชั้น 1, 2 และ 3 
งานทาสี ชั้น 2 ถึง 5 (90%)

งานไฟฟา ชั้น 3

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 

งานระบบประปาแนวตั้ง และทอน้ำเสียแนวตั้ง
งานวางถังบำบัดน้ำเสีย

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การตรวจรับงาน งวดที่1

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การเชื่อมตอทอน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสีย และบอดักไขมัน 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

งานติดตั้งระแนงเหล็ก

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

งานติดตั้งตูควบคุมไฟฟา

ติดตั้งลอฟา

กริ่งสัญญาณเตือนไฟไหม
เริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ

มิเตอรน้ำประปา

การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

งานปูกระเบื้องแกรนิตโต และกระเบื้องยางลายไม

กระเบื้องทางเดิน

ปูกระเบื้องบันไดทางขึ้น-ลง พรอมจมูกกันลื่น

การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การตรวจรับงาน งวดที่ 2 และ งวดที่ 3

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
ทานอธิบดี นายกุลิศ สมบัติศิริ 

พรอมดวย นายกรีชา เกิดศรีพันธุ ผอ. สบก.

และคณะตรวจเยี่ยมความกาวหนาของ

โครงการปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร

ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

เริ่มทำความสะอาด ชั้น 5 

และ เตรียมติดตั้งแผงเหล็กตะแกรงกันตก

ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง ปละบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
ทานที่ปรึกษาฯ นายวิจักษณ อภิรักษนันทชัย      

ทานรองอธิบดี นายกิตติ สุทธิสัมพันธ 

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ ผอ. สบก. 

เขาตรวจเยี่ยมความกาวหนาของ

โครงการปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร 

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
การตรวจรับงาน งวดที่ 4

ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
เตรียมความพรอมใหเขาพักอาศัย 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
ทานรองอธิบดี นายกิตติ สุทธิสัมพันธ

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ ผอ. สบก. 

พรอมดวยคณะกรรมการและผูควบคุมบานพัก

เขาตรวจเยี่ยมความพรอมใหผูพักอาศัย อาคาร 2 เขาพัก

ที่ปรับปรุงเสร็จแลว

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
ทดลองการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ในจุดที่แนะนำการติดตั้ง 

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การตรวจรับงาน งวดที่ 5

ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
การดำเนินการปรับปรุง อาคาร 1

ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การตรวจรับงาน งวดที่ 6 และ งวดที่ 7 (จากทั้งหมด 10 งวด)

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

- งานประปา งานสุขาภิบาล งานไฟฟา และ งานถังบำบัดน้ำเสีย

คาดวาจะแลวเสร็จตามกำหนดในเดือน มกราคม 2562  

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
ทานอธิบดี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 

พรอมดวย นายกรีชา เกิดศรีพันธุ ผอ. สบก.

เขาตรวจเยี่ยมความกาวหนาของ

โครงการปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
การตรวจรับงาน งวดที่ 8 (จากทั้งหมด 10 งวด)

ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

- งานติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน งานติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหม

และงานปูกระเบื้องจมูกบันได

คาดวาจะแลวเสร็จตามกำหนดในเดือน มกราคม 2562  

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
การตรวจรับงาน งวดที่ 9 (จากทั้งหมด 10 งวด)

ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 

- งานติดตั้งระบบลอฟา 

- งานปูกระเบื้องยางลายไม / งานทาสีภายนอกและเก็บรอยราว

เดิมโครงการกำหนดแลวเสร็จ วันที่ 25 มกราคม 2562

แตเนื่องจากมีการทำงานเพิ่มจึงขอขยายสัญญาโครงการออกไปถึง 24 พฤษภาคม 2562

       รายการที่ทำเพิ่มมีดังนี้

  (1) จัดทำรั้วทึบสูง 3.00 เมตรโดยรอบ ดานที่ติดกับชุมชนและทางดวน

  (2) เพิ่มทางลาดผูพิการอาคาร 1 และสิ่งอำนวยความสะดวก / หองสำหรับผูพิการจำนวน 2 หอง

คาดวาจะสามารถจัดใหเจาหนาที่เขาพักอาศัยไดใน วันที่ 1 มีนาคม 2562  

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562

- งานลงเข็มแนวรั้วและทางลาดผูพิการ แลวเสร็จ

 - งานเทฐานรากรั้วดานหลัง - งานยายพื้นที่หองพักคนงานกอสราง

 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 


















