
 
 

 

  

 

WELL GRADED ENGINEERING PLC. 
 

บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกดั (มหำชน) 

50/1203 หมู่ 9 ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02-9817992-4 แฟกซ์ 02-9817995 

 

ประกาศ  

ฉบับที่ WCS-001-2565 
 

เร่ือง    แจ้งให้ ผู้รับเหมา / ผู้ขาย ดำเนนิการการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน ( Retention )   

 โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) ( J032 )   

 

สื่งที่ส่งมาด้วย  1. รายชื่อ ผู้รับเหมา/ผู้ขาย ค้างเบิกคืนเงินประกันผลงาน     จำนวน 1 ชุด 

  

 ตามที่ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ได้ร่วมดำเนินงานกับทาง ผู้รับเหมา / ผู้ขาย 

และได้ทำการหักเงินประกันผลงาน ( Retention ) ไว้ เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของงานและการบริการเข้าแก้ไข          

ข้อชำรุดบกพร่องกับทางบริษัท  ปัจจุบันโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) ( J032 )      

ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันเรียบร้อยแล้ว นั้น. 

 

บริษัท จึงขอประกาศให้ทางผู้รับเหมา/ผู้ขาย ที่มีรายชื่อ ( รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1 ) ติดต่อขอเบิก

คืนเงินประกันผลงาน ภายใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่า

ผู้รับเหมา/ผู้ขายสละสิทธิ์ในการขอรับคืนเงินประกันผลงานดังกล่าว  

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(   นายเกรียงไกร     บัวนุ่ม   ) 

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสนับสนนุธุรกิจ 
 
 

หมายเหตุ : 
1. หากมีข้อสงสัยประการใดๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการหลังการขาย โทรศัพท์  02-981-7992   
2. สามารถดำเนินการได้ตามเง่ือนไขและขัน้ตอนการขอรับคืนเงินประกันผลงาน สำหรับผู้รับเหมา-ผู้ขาย รายละเอียดตามที่ได้ประกาศหน้า  

เว็บไซต ์www.well-graded.com 
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เลขทีใบสั่งจ้าง / ใบสั่งซื้อ

1 MISS  CHAW SU SU WO-J032-180070

2 MR.MAUNG MAUNG THAN WO-J032-170170

WO-J032-170177

3 MR.THEIN LWIN WO-J032-180029

WO-J032-180032

4 MR.ZAW AUNG MG ZAW AUNG WO-J032-170114

5 ธนะโชติ  หินอ่อนหินแกรนิต โดย นายธนทรรศ เดชะทรัพย์ไพศาลWO-J032-180007

6 น.ส.จุฑามาส  ถิระผลิกะ WO-J032-170102

7 น.ส.พิกุล  เอ็กหลี WO-J032-180026

WO-J032-180043

8 นาย สมศกัดิ์   อินทรศร WO-J032-180102

WO-J032-190024

WO-J032-190033

9 นาย อนนท์  ราชาจักร์ WO-J032-180190

10 นายกิตติภพ ถมนามชนาสิน WO-J032-180273

WO-J032-180284

WO-J032-180309

WO-J032-190026

WO-J032-190035

11 นายฐาศักดิ์  หนูช่วย WO-J032-170066

12 นายดนัย เกตุโรจน์ WO-J032-180237

13 นายถาวร  เหลาะเหม WO-J032-170052

14 นายประทีป สังข์มาลา WO-J032-180174

15 นายพัฒนะ ผดุงตันติพงศ์ WO-J032-170124

16 นายวินัย  แก้วใจ WO-J032-190025

17 นายสันติพิสุทธ์ิ  สงนุ้ย WO-J032-190040

18 นายสิน  สุวรรณวัฒน์ WO-J032-170128

รายช่ือ ผู้รับเหมา/ผู้ขาย ที่ค้างเบิกคืนเงินประกันผลงานและประกันสินค้า

โครงการ ก่อสร้างอาคารอำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)   (J032)

**   ติดต่อขอเบิกคืนเงินประกนัผลงาน  ไดที้ แผนกบรกิารหลงัการขาย ชนั 2  บรษัิท เวลเกรด เอ็นจิเนียรงิ จาํกดั (มหาชน)  สอบถามขอ้มลูเพมิเติมไดท้ ี โทรศพัท ์ 

02-981-7992-4

ลําดับที่ ผู้รับเหมา / ผู้ขาย
รายละเอยีด

หมายเหตุ

เอกสารแนบ 1.
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เลขทีใบสั่งจ้าง / ใบสั่งซื้อ

รายช่ือ ผู้รับเหมา/ผู้ขาย ที่ค้างเบิกคืนเงินประกันผลงานและประกันสินค้า

โครงการ ก่อสร้างอาคารอำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)   (J032)

**   ติดต่อขอเบิกคืนเงินประกนัผลงาน  ไดที้ แผนกบรกิารหลงัการขาย ชนั 2  บรษัิท เวลเกรด เอ็นจิเนียรงิ จาํกดั (มหาชน)  สอบถามขอ้มลูเพมิเติมไดท้ ี โทรศพัท ์ 

02-981-7992-4

ลําดับที่ ผู้รับเหมา / ผู้ขาย
รายละเอยีด

หมายเหตุ

เอกสารแนบ 1.

19 นายสุริยัน รักชู WO-J032-170144

WO-J032-180003

20 นายหับลี  มาหลง WO-J032-180103

WO-J032-180228

WO-J032-180242

WO-J032-180265

WO-J032-180291

WO-J032-180292

WO-J032-190005

WO-J032-190069

WO-J032-190073

WO-J032-190088

21 บริษัท โปร เอวี จํากัด WO-J032-170166

22 บริษัท พี.เอ็น.ซัพพลาย แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  WO-J032-170088

WO-J032-170089

WO-J032-170092

WO-J032-170093

23 บริษัท พีเอ็มเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด WO-J032-210012

24 บริษัท ไมน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด PO-J032-180169

WO-J032-180258

25 บริษัท ศรีไชยพงศ์ อิเลคทริค จำกัด WO-J032-190058

26 บริษัท ศิริภัณฑ์ ท่าศาลา จำกัด WO-J032-180280

WO-J032-190087

27 หจก.เจริญรุ่งเรืองดักแอร์ WO-J032-160001

28 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.วี ซัพพลาย WO-J032-170020

29 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแคนดู เอ็นจิเนียริ่ง  WO-J032-180216

WO-J032-180276

30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ที ซัพพลาย คอร์เปอร์เรชั่น  WO-J032-190089
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