
                                                    

                                                                       
 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา 

เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน า้พร้อมบ่อพกัหมู่ที ่๕ บ้านเสือชะเง้อและโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ทบัหลงัท่อ หมู่ที ่๑๐ บ้านโนนสีทอง 

                                            ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา   อ าเภอหนองกี ่  จังหวดับุรีรัมย์ 

 ------------------------------------------------------------- 
                  ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้งเหมา โครงการ  
ก่อสร้างท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพกัหมู่ท่ี ๕ บา้นเสือชะเงอ้และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทบัหลงั
ท่อ หมู่ท่ี ๑๐ บา้นโนนสีทอง ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ จ  านวน ๓ โครงการ  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  
                         ๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพกั หมู่ท่ี ๕ บา้นเสือชะเงอ้ โดยท าการวางท่อระบาย
น ้าจ  านวน ๗๐ ท่อน จ านวน บ่อพกั ๖ บ่อ หรือมีพื้นท่ีความยาวรวม ๗๖ เมตร (ตามแบบและประมาณการของ 
อบต.ทุ่งกระตาดพฒันาก าหนด)   ราคากลางโครงการละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) 
                         ๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพกั หมู่ท่ี ๕ บา้นเสือชะเงอ้ โดยท าการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตเส้นผา่ศูนยก์ลาง ขนาด ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๒๐๐ ท่อน จ านวน บ่อพกั ๒๐ บ่อ หรือมีพื้นท่ีความยาว
รวม ๒๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตามแบบและประมาณการของ อบต.ทุ่งกระตาดพฒันา
ก าหนด)   ราคากลางโครงการละ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถว้น) 
                         ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทบัหลงัท่อ หมู่ท่ี ๑๐ บา้นโนนสีทอง  โดย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทบัหลงัท่อ กวา้ง ๑ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ ๒๗๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตามแบบและประมาณการของ อบต.ทุ่งกระ
ตาดพฒันาก าหนด)  ราคากลางโครงการละ ๑๒๘,๐๐๐.-บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนแปดพนับาทถว้น) 
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 ๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานสอบราคาดงักล่าว  

๒. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแจง้เวยีนช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 

๓.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั แต่ละโครงการในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ เป็นเงิน 
๕๐,๐๐๐.-บาท  (-หา้หม่ืนบาทถว้น-),๑๕๐,๐๐๐.-บาท  (-หน่ึงแสนหา้หม่ืนบาทถว้น-)และ  ๖๔,๐๐๐.-บาท              
(-หกหม่ืนส่ีพนับาทถว้น-) 
                    ก าหนดดูสถานทีก่่อสร้าง และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงและรายละเอยีด   ในวันที่  ๒๘  เดือนสิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐  น.  โดยพร้อมกนั ณ สถานท่ีด าเนินการ ก่อสร้าง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่ง
กระตาดพฒันา 
 
 



 
                                                                    -๒- 
 
                   ก าหนดยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่ วนัที ่ ๒๗   เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗ ถึงวนัที ่ ๙  กนัยายน  ๒๕๕๗  
ตั้งแต่เวลา ๐๘ .๓๐น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.   ณ  กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  และวนัที ่          
๑๐  กนัยายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖ .๓๐   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือจ้างระดับ
อ าเภอหนองกี ่(ห้องท้องถิ่นอ าเภอหนองกี ่ช้ันที ่๑ )    
                         ก าหนดเปิดซอง และพจิารณาผลการสอบราคาในวนั ที ่๑๑ เดือนกนัยายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา 
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือจ้างระดับอ าเภอหนองกี ่(ห้องท้องถิ่นอ าเภอหนองกี ่ช้ัน
ที ่๑ )  ผูส้นใจติดต่อขอรับ /ซ้ือเอกสารสอบราคาใน  ราคาชุดละ /โครงการละ  ๕๐๐.- บาท   ณ กองคลงั  ท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์  ระหว่าง
วนัที ่ ๒๗  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวนัที ่ ๙   เดือนกนัยายน  พ .ศ. ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐  น. และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ไดท่ี้ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  หรือ
ทางเบอร์โทรศพัท ์๐ ๔๔-๖๔๑๕๑๒-๓     ในวนั และเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ 

www.gprocurement.go.th    และทางเวบ็ไซต ์อบต. ทุ่งกระตาดพฒันา  www.tungkratadpatthana.go.th 
                      
                         ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๒๗   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
        

                                                                              
                                                    (ลงช่ือ)………………………………       
                                                                  ( นายสุชาติ พนัธ์ุสัมฤทธ์ิ ) 
                                         นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา 

เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิเคปซีล หมู่ที ่ ๑ บ้านสระหลวง 
                            และหมู่ที ่๓ บ้านโนนทอง ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา อ าเภอหนองกี ่ จังหวดับุรีรัมย์   

 ------------------------------------------------------------- 
                  ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้งเหมาโครงการ  
ก่อสร้างถนนลาดยางผวิเคปซีล หมู่ท่ี  ๑ บา้นสระหลวง และหมู่ท่ี ๓ บา้นโนนทอง   ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา 
อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ จ  านวน ๒ โครงการ  ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผวิเคปซีล หมู่ท่ี ๑ 
บา้นสระหลวง   ๒๕๐,๐๐๐.- บาท     (-สองแสนหา้หม่ืนบาทถว้น-)และโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผวิเคป
ซีล หมู่ท่ี ๓ บา้นโนนทอง   ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  (-สามแสนบาทถว้น-)ซ่ึงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปโดยจะท า
สัญญาก็ต่อเม่ือไดรั้บจดัสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปแลว้เท่านั้นโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
                       ๑. โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผวิเคปซีล หมู่ที ่๑ บ้านสระหลวง    ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  
อ าเภอหนองกี ่  จังหวดับุรีรัมย์   ด าเนินการดังนี ้  ความกว้าง   ๖  เมตร  ยาว  ๑๑๕ เมตร   หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า  
๖๘๗  ตารางเมตร   (ตามแบบและประมาณการของ อบต.ทุ่งกระตาดพฒันาก าหนด)   พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน  ๑ ป้าย  
                       ๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิเคปซีล หมู่ที ่๓ บ้านโนนทอง    ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  
อ าเภอหนองกี ่  จังหวดับุรีรัมย์   ด าเนินการดังนี ้  ความกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๑๔ เมตร   หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า  
๘๕๖  ตารางเมตร  (ตามแบบและประมาณการของ อบต.ทุ่งกระตาดพฒันาก าหนด)   พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน  ๑ ป้าย 
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 ๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานสอบราคาดงักล่าว  

๒. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแจง้เวยีนช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 



๓.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั แต่ละโครงการในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ เป็นเงิน 
๑๒๕,๐๐๐.-บาท  (-หน่ึงแสนสองหมื่นห้าพนับาทถ้วน-) และ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท  (-หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
                     ก าหนดดูสถานทีก่่อสร้าง และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงและรายละเอยีด   ในวันที่  ๘  เดือนเมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐  น.  โดยพร้อมกนั ณ สถานท่ีด าเนินการ ก่อสร้าง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่ง
กระตาดพฒันา 
                   ก าหนดยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่วนัที ่  ๘  เดือนเมษายน  ๒๕๕๗      ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  
๑๖.๓๐  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือจ้างระดับอ าเภอหนองกี ่(ห้องท้องถิ่นอ าเภอหนองกี ่ช้ันที ่๑ )  และ
วนัที ่ ๙  เดือนเมษายน  ๒๕๕๗  - วนัที ่๒๕  เมษายน  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘ .๓๐น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.   ณ   
กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา        
 
 
 
                                                                    -๒- 
                        ก าหนดเปิดซอง และพจิารณาผลการสอบราคาในวนั ที ่๒๘ เดือนเมษายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา 
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือจ้างระดับอ าเภอหนองกี ่(ห้องท้องถิ่นอ าเภอหนองกี ่ช้ัน
ที ่๑ )   
                 ผูส้นใจติดต่อขอรับ /ซ้ือเอกสารสอบราคาใน  ราคาชุดละ /โครงการละ  ๕๐๐.- บาท   ณ กองคลงั  ท่ีท า
การองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์  
ระหว่างวนัที ่๘  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวนัที ่ ๒๔   เดือนเมษายน พ .ศ. ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา          
๐๘.๓๐  น. – ๑ ๖.๓๐  น . และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ไดท่ี้ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาด
พฒันา  หรือทางเบอร์โทรศพัท ์๐ ๔๔-๖๔๑๕๑๒-๓     ในวนัและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ 

www.gprocurement.go.th   และทางเวบ็ไซต ์อบต. ทุ่งกระตาดพฒันา  www.tungkratadpatthana.go.th 
                      
                         ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๘   เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
        
                                                    (ลงช่ือ)………………………………       
                                                                  ( นายสุชาติ พนัธ์ุสัมฤทธ์ิ ) 
                                         นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา 

เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน า้ หมู่ที ่ ๕ บ้านเสือชะเง้อ หมู่ที ่๗ บ้านสุขส าราญ 
    และหมู่ที ่๑๐ บ้านโนนสีทอง    ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา อ าเภอหนองกี ่ จังหวดับุรีรัมย์ 

------------------------------------------------------------- 
                  ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันามีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้งเหมาโครงกา ร
ก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน ้า หมู่ท่ี  ๕ บา้นเสือชะเงอ้ หมู่ท่ี ๗ บา้นสุขส าราญ    และหมู่ท่ี ๑๐ บา้นโนนสีทอง    
ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ จ  านวน ๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
                       ๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน า้ หมู่ที ่๕ บ้านเสือชะเง้อ   ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  อ าเภอหนองกี ่  
จังหวดับุรีรัมย์   ด าเนินการดังนี ้วางท่อระบายน า้ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  จ านวน ท่อ ๒๐๐ ท่อน 
จ านวนบ่อพกั ๒๐ บ่อ (ตามแบบ อบต.ทุ่งกระตาดพฒันา) พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
                       ๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน า้ หมู่ที ่๗ บ้านสุขส าราญ  ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  อ าเภอหนองกี ่  
จังหวดับุรีรัมย์   ด าเนินการดังนี ้วางท่อระบายน า้ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  จ านวน ท่อ ๒๐๐ ท่อน 
จ านวนบ่อพกั ๒๐ บ่อ (ตามแบบ อบต.ทุ่งกระตาดพฒันา) พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
                      ๓.โครงการก่อสร้างท่อระบายน า้ หมู่ที ่๑๐ บ้านโนนสีทอง   ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  อ าเภอหนอง
กี ่  จังหวดับุรีรัมย์   ด าเนินการดังนี ้วางท่อระบายน า้ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  จ านวน ท่อ ๒๐๐ 
ท่อน จ านวนบ่อพกั ๒๐ บ่อ (ตามแบบ อบต.ทุ่งกระตาดพฒันา) พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
                 ราคากลางโครงการละ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) ซ่ึงจ่ายจากเงินอุดหนุนอุดหนุนทัว่ไป
โดยจะท าสัญญากต่็อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปแล้วเท่าน้ัน                           
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 ๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานสอบราคาดงักล่าว  



๒. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแจง้เวยีนช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 

๓.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั แต่ละโครงการในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ เป็นเงิน 
๑๕๐,๐๐๐.-บาท  (-หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
                   ก าหนดดูสถานทีก่่อสร้าง และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงและรายละเอยีด   ในวันที่  ๒๙  เดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐  น.  โดยพร้อมกนั ณ สถานท่ีด าเนินการ ก่อสร้าง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่ง
กระตาดพฒันา 
                   ก าหนดยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่วนัที ่   ๒๙ เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖      ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง
เวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือจ้างระดับอ าเภอหนองกี ่(ห้องท้องถิ่นอ าเภอหนองกี ่ช้ันที ่๑ 
)  และวนัที ่ ๓๐  เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖  - วนัที ่๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘ .๓๐น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.   
ณ   กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา        
 
 
 
                                                                    -๒- 
                        ก าหนดเปิดซอง และพจิารณาผลการสอบราคาในวนั ที ่๑๓ เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา 
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือจ้างระดับอ าเภอหนองกี ่(ห้องท้องถิ่นอ าเภอหนองกี ่ช้ัน
ที ่๑ )   
                     ผูส้นใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาใน  ราคาชุดละ /โครงการละ  ๑,๐๐๐.- บาท   ณ กองคลงั  ท่ี
ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์  
ระหว่างวนัที ่ ๒๙  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึงวนัที ่ ๙   เดือนสิงหาคม  พ .ศ. ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  
น. – ๑๖.๓๐  น. และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ไดท่ี้ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  หรือ
ทางเบอร์โทรศพัท ์๐ ๔๔-๖๔๑๕๑๒-๓     ในวนั และเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ 

www.gprocurement.go.th 
                      
                         ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๒๖   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        
                                                    (ลงช่ือ)………………………………       
                                                                  ( นายสุชาติ พนัธ์ุสัมฤทธ์ิ ) 
                                         นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา 
 
                          
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา 

เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที ่๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  

------------------------------------------------------------- 
                ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้งเหมาโครงการ  
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  หมู่ท่ี  ๑๒ บา้นทุ่งรวงทอง    ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ 
จ  านวน ๑ โครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
                       ๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหมู่ที ่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง   ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  อ าเภอ
หนองกี ่  จังหวดับุรีรัมย์   ด าเนินการดังนี ้ซ่อมแซมถนนดิน ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๐  เมตร  หนาเฉลีย่  
๐.๗๐ เมตร   มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐  ลูกบาศก์เมตร และลูกรังทบั กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๐  เมตร  
พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๒ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน และวางท่อ  คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๘๐ เมตร จ านวน ๑ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน (ตามแบบ อบต.ทุ่งกระตาดพฒันา) พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
                   ราคากลาง ๒๒๕,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นห้าพนับาทถ้วน-)ซ่ึงจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ
โดยจะท าสัญญากต่็อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกจิเท่าน้ัน 
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 ๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานสอบราคาดงักล่าว  

๒. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแจง้เวยีนช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 

๓.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั แต่ละโครงการในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ เป็นเงิน 
๑๑๒,๕๐๐.-บาท  (-หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสองพนัห้าร้อยบาทถ้วน-) 
  ก าหนดดูสถานทีก่่อสร้าง และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงและรายละเอยีด   ในวันที่  ๓๑  เดือน
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐  น.  โดยพร้อมกนั ณ สถานท่ีด าเนินการ ก่อสร้าง ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา 



   ก าหนดยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่วนัที ่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๔    - ๑๒    กนัยายน  ๒๕๕๔   ตั้งแต่
เวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  ส่วนการคลงั  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา และวนัที ่
๑๓ เดือนกนัยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา   ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการ
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอหนองกี ่(ห้องท้องถิ่นอ าเภอหนองกีช้ั่น ๑)       
     ก าหนดเปิดซองและพจิารณาผลการสอบราคาในวนัที ่๑๓ กนัยายน  ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
  
                                                                                                                                        /ผูส้นใจ............. 
 
 
 
 
                                                                  -๒- 
  
                  ผูส้นใจติดต่อขอรับ /ซ้ือเอกสารสอบราคาใน  ราคาชุดละ /โครงการละ  ๑,๐๐๐บาท,   ท่ีท าการองคก์าร
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา   ส่วนการคลงั  ระหว่างวนัที ่  ๓๐   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔  ถึงวนัที ่ 
๑๒  เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น.  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ไดท่ี้
ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  หรือทางเบอร์โทรศพัท ์๐ ๔๔-๖๔๑๕๑๒-๓     ในวนัและ
เวลาราชการ 
                      
                  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๓๐   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        
                                                    (ลงช่ือ)………………………………       
                                                                  ( นายสุชาติ พนัธ์ุสัมฤทธ์ิ ) 
                                         นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา) 

เร่ือง  ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังท้ายบ้าน หมู่ที ่๓ ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  

------------------------------------------------------------- 
                   
                 ตามท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา ไดป้ระกาศสอบราคา จา้งเหมาโครงการ  ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ท่ี  ๓  บา้นโนนทอง    ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ จ  านวน ๑ โครงการ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
                       ๑.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที ่๓ บ้านโนนทอง   ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  อ าเภอหนองกี ่  
จังหวดับุรีรัมย์   ด าเนินการดังนี ้ก่อสร้างถนนลูกรัง ความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๗๐๐ เมตร  หนาเฉลีย่  ๐.๑๕ 
เมตร   มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.ทุ่งกระตาดพฒันา)  พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย  ราคาทีท่ าการสอบราคาโครงการดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน ๒๒๙,๐๐๐.- บาท               (-สองแสน
สองหมื่นเก้าพนับาทถ้วน-) น้ัน                
                  อาศยัอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชารส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี ๙ )พ.ศ. ๒๕๕๓   ขอ้ ๒๗ (๗) คณะกรรมการตรวจงานจา้งจะท า
การตรวจรับงานจา้งโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี  ๓  บา้นโนนทอง    ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา อ าเภอ
หนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ ในวนัที ่๑๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.  จึงประกาศเพื่อใหป้ระชาชนท่ี
สนใจในการตรวจรับงานจา้งโครงการดงักล่าวเขา้ร่วมการตรวจรับงานจา้งโครงการดงักล่าว  
 
                  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        
                                                    (ลงช่ือ  
                                                                  ( นายสุชาติ พนัธ์ุสัมฤทธ์ิ ) 
                                         นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา (เพิม่เติม) 

เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที ่๑๒ ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา 

------------------------------------------------------------- 
                   
                 ตามท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา ไดป้ระกาศสอบราคา จา้งเหมาโครงการ  ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน  หมู่ท่ี  ๑๒ บา้นทุ่งรวงทอง    ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ จ  านวน ๑ 
โครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  



                       ๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหมู่ที ่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง   ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  อ าเภอ
หนองกี ่  จังหวดับุรีรัมย์   ด าเนินการดังนี ้ซ่อมแซมถนนดิน ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๐  เมตร  หนาเฉลีย่  
๐.๗๐ เมตร   มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐  ลูกบาศก์เมตร และลูกรังทบั กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๐  เมตร  
พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๒ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน และวางท่อ  คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๘๐ เมตร จ านวน ๑ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน (ตามแบบ อบต.ทุ่งกระตาดพฒันา) พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
                  อาศยัอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชารส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี ๙ )พ.ศ. ๒๕๕๓   ขอ้ ๓๔ จึงประกาศเพิ่มเติมตามรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
                 ๑.รายละเอียดตามประกาศสอบราคาจา้งเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ท่ี  ๑๒ บา้นทุ่งรวง
ทอง    ฉบบัลงวนัท่ี  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
                    เดิม 
   ก าหนดยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่วนัท่ี  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔    - ๑๒    กนัยายน  ๒๕๕๔   ตั้งแต่
เวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  ส่วนการคลงั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา และวนัท่ี 
๑๓ เดือนกนัยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา   ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๑ .๐๐  น. ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือ
การจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ าเภอหนองก่ี (หอ้งทอ้งถ่ินอ าเภอหนองก่ีชั้น ๑)        ก าหนดเปิดซองและ
พิจารณาผลการสอบราคาในวนัท่ี ๑๓ กนัยายน  ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
 แก้ไขเป็น                      
                            ก าหนดยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่วนัท่ี  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔    - ๑๒     กนัยายน   ๒๕๕๔    
ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  ส่วนการคลงั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันาหรือ
ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  และวนัท่ี ๑๓ เดือนกนัยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา   ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  
๑๑.๐๐  น. ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ าเภอหนองก่ี (หอ้ง
ทอ้งถ่ินอ าเภอหนองก่ีชั้น ๑)       ก าหนดเปิดซองและพิจารณาผลการสอบราคาในวนั ท่ี ๑๓ กนัยายน  ๒๕๕๔  
ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
 
          
 
 
 
 
                                                                  -๒- 
 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๓๐   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        
                                                    (ลงช่ือ)………………………………       
                                                                  ( นายสุชาติ พนัธ์ุสัมฤทธ์ิ ) 
                                         นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา 

เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  

------------------------------------------------------------- 
 ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้งเหมา โครงการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา อ าเภอหนองก่ี  
จงัหวดับุรีรัมย ์  เป็นจ านวน ๑ โครงการ  ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน ๑ 
โครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
                 - โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา(ตามแบบ อบต.

ทุ่งกระตาดพฒันา) พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ป้าย ราคากลาง ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (- สองแสนบาทถ้วน-) 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  



 ๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานสอบราคาดงักล่าว  
๒. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแจง้เวยีนช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 
๓.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั แต่ละโครงการในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ เป็นเงิน 

๑๐๐,๐๐๐.-บาท  (-หน่ึงแสนบาทถ้วน-) 
  ก าหนดดูสถานทีก่่อสร้างและก าหนดรับฟังค าช้ีแจงและรายละเอยีด   ในวันที่  ๙  เดือนสิงหาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐  น.  โดยพร้อมกนั ณ สถานท่ีด าเนินการ ก่อสร้าง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่ง
กระตาดพฒันา 
   ก าหนดยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่วนัที ่ ๘  - ๒๒    สิงหาคม  ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง
เวลา  ๑๖ .๓๐  น.  ณ  ส่วนการคลงั  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา และวนัที ่๒๓ เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา   ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๑ .๐๐  น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอ าเภอหนองกี ่(ห้องท้องถิ่นอ าเภอหนองกีช้ั่น ๑)       
      ก าหนดเปิดซองและพจิารณาผลการสอบราคาในวนั ที ่๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๑๑ .๐๐ น. เป็นตน้
ไป 
 ผูส้นใจติดต่อขอรับ /ซ้ือเอกสารสอบราคาใน  ราคาชุดละ /โครงการละ  ๑,๐๐๐บาท,   ท่ีท าการองคก์าร
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา   ส่วนการคลงั  ระหว่างวนัที ่  ๘   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔  ถึงวนัที ่ 
๒๒  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น.  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ไดท่ี้
ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  หรือทางเบอร์โทรศพัท ์๐ ๔๔-๖๔๑๕๑๒-๓     ในวนัและ
เวลาราชการ 
                     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๘   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        (ลงช่ือ)………………………………       
                                                                ( นายสุชาติ พนัธ์ุสัมฤทธ์ิ ) 
                                                  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพฒันา 
 
 


