
 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยไร่ 

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงนิสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 

********************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์   

จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน  12  โครงการ  

งบประมาณทั้งสิน้  1,267,800.- บาท  (-หนึ่งลา้นสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)   (รายละเอียด

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)    

ผู้มีสิทธิเสนอราคา  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

          1.  เป็น นติิบุคคลหรอืบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าวและไม่เป็น

ผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่น

ซองสอบราคา 

 2.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับโครงการสอบราคาจ้างไม่น้อยกว่า  -   บาท 

 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

หว้ยไร ่

5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจา้งครั้งนี้ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือ

ว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหา

อุปสรรคในเวลาท างานจะน ามาอ้างใหพ้้นความรับผดิชอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ไม่ได้ 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   1  ธันวาคม  2559   ถึงวันที่  19  ธันวาคม 2559 

ส าหรบัวันที่  1  ธันวาคม  2559  ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ณ  ที่ว่าการอ าเภอคอนสวรรค์ ( ช้ัน 2 ) อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และระหว่างวันที่  2  ธันวาคม  2559  ถึง วันที่ 19  ธันวาคม 2559  ให้

ยื่นซองสอบราคาในวันท าการ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ เวลา 08.30 น ถึง 16.30 น.   

ก าหนดเปดดซองสอบราคา  ในวันที่   20  ธันวาคม  2559  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ

จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ณ  ที่ว่าการอ าเภอคอนสวรรค์ ( ช้ัน 2 ) อ าเภอคอน

สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป   
/ผู้สนใจติดต่อ.... 

 



(2) 

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  -  บาท ได้ที่  กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  ส าหรับในวันที่  1  ธันวาคม  2559  ซื้อแบบได้ที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การจัดซือ้หรอืจัดจา้งของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอ าเภอคอนสวรรค์ (ช้ัน 2) อ าเภอ

คอนสรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เท่านั้น และระหว่างวันที่  2  ธันวาคม  2559  

ถึง วันที่  19  ธันวาคม  2559  ซื้อแบบได้ที่ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  ระหว่างเวลา 

08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-056135 และที่ www.huayraisao.go.th  

ในวันและ เวลาราชการ 

  ประกาศ   ณ   วันที่   1   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2559 

 

 

(นายเสนอ  รอญยุทธ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2560 

จ านวน 12  โครงการ องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยไร่ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ ราคากลาง 

ก าหนดให้มีผลงาน

ประเภทเดียวกันไม่

น้อยกว่า (บาท) 

ราคาขาย

เอกสาร

สอบราคา

(บาท) 

ก าหนดยื่น

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

ก าหนดเปดด

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

หมายเหตุ 

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่  

      (1)ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายบ้านห้วยไร่-บ้านซับผักกูด กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.   

     (2)ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แตง่เรียบ) สายเข้าพืน้ที่การเกษตร (นายน้อย ไพรราม)  

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.    

63,000.- 31,500.- 100.- 1 ธ.ค. 59 ถึง 

19 ธ.ค. 59 

เวลา 08.30 น.  

ถงึ 16.30 น. 

20  ธ.ค. 59  

เวลา 10.0 น. 

เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

(นายเสนอ  รอญยุทธ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ ราคากลาง 

ก าหนดให้มีผลงาน

ประเภทเดียวกันไม่

น้อยกว่า (บาท) 

ราคาขาย

เอกสาร

สอบราคา

(บาท) 

ก าหนดยื่น

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

ก าหนดเปดด

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

หมายเหตุ 

2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3  

บ้านโคกสง่า 

     (1) ด าเนนิการยกร่องพนูดิน (ต่อโครงการเดมิ) สายนายค าปี ผิว

จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร สงู 1.00 เมตร มีปรมิาตรดินไม่

น้อยกวา่ 520 ลบ.ม. และลงลูกรังตลอดสาย  (พรอ้มปรับเกรด แต่ง

เรียบ) กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 880 เมตร หรือปรมิาตรลูกรงัไม่นอ้ยกวา่ 

528 ลบ.ม.  

     (2)  ด าเนินการลงลูกรังถนนบรเิวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด 

ยกร่อง แต่งเรียบ) สายจากวัดโคกสง่า-แยกซับเอ็นอ้า  กวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

200 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.40 เมตร จ านวน 6 ท่อน 

2 จุด 

     (3) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด 

ยกร่อง แต่งเรียบ) สายแยกซับเอ็นอ้า-เข้าพื้นที่การเกษตร (ต.นาเสียว) 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกวา่ 150 ลบ.ม.  

166,000.- 83,000.- 100.- 1 ธ.ค. 59 ถึง 

19 ธ.ค. 59 

เวลา 08.30 น.  

ถงึ 16.30 น. 

20  ธ.ค. 59  

เวลา 10.0 น. 

เป็นต้นไป 

 

  

 

(นายเสนอ  รอญยุทธ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ ราคากลาง 

ก าหนดให้มีผลงาน

ประเภทเดียวกันไม่

น้อยกว่า (บาท) 

ราคาขาย

เอกสาร

สอบราคา

(บาท) 

ก าหนดยื่น

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

ก าหนดเปดด

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

หมายเหตุ 

3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4  

บ้านหลุบเพ็ก 

      (1) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายหมู่บ้าน-วัดป่า (อ่างนิวซีแลนด์) กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.  

     (2) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายลาดยาง ชย 201-สายรอบบ้าน  กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.  

     (3) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายทางทิศใต้-พนังหินฮาว กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 80 ลบ.ม.   

53,600.- 26,800.- 100.- 1 ธ.ค. 59 ถึง 

19 ธ.ค. 59 

เวลา 08.30 น.  

ถงึ 16.30 น. 

20  ธ.ค. 59  

เวลา 10.0 น. 

เป็นต้นไป 

 

 

 

(นายเสนอ  รอญยุทธ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ ราคากลาง 

ก าหนดให้มีผลงาน

ประเภทเดียวกันไม่

น้อยกว่า (บาท) 

ราคาขาย

เอกสาร

สอบราคา

(บาท) 

ก าหนดยื่น

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

ก าหนดเปดด

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

หมายเหตุ 

4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 5  

บ้านโสกมูลนาค 

     (1) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณท่ีช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยก

ร่อง แต่งเรียบ) สายบ้านโสกมูลนาค-ลาดยาง(สายโคกมั่งงอย-ดงเย็น) กว้าง 

4.50 เมตร ยาว 9,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,700 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 6 

ท่อน 3 จุด และขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 6 ทอ่น 3 จุด     

     (2) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณท่ีช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยก

ร่อง แต่งเรียบ) สายถนนลาดยาง(สาย ร.ร. ปู่ด้วง-คอนสวรรค์)-สามแยกโสก

ข้าวสาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

ปริมาตรลูกรังไมน่อ้ยกว่า 215 ลบ.ม.  

     (3) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณท่ีช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยก

ร่อง แต่งเรียบ) สายแยกโสกมูลนาค-ถนนลาดยาง(หลังฟาร์มไก่) กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

150 ลบ.ม.   

     (4) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณท่ีช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยก

ร่อง แต่งเรียบ) สายฟาร์มศุภชัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร หรอืปริมาตรลูกรังไมน่อ้ยกว่า 80 ลบ.ม.   

427,000.- 213,500.- 300.- 1 ธ.ค. 59 ถึง 

19 ธ.ค. 59 

เวลา 08.30 น.  

ถงึ 16.30 น. 

20  ธ.ค. 59  

เวลา 10.0 น. 

เป็นต้นไป 

 

 

 

 

(นายเสนอ  รอญยุทธ) 

นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลห้วยไร่ 
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ ราคากลาง 

ก าหนดให้มีผลงาน

ประเภทเดียวกันไม่

น้อยกว่า (บาท) 

ราคาขาย

เอกสาร

สอบราคา

(บาท) 

ก าหนดยื่น

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

ก าหนดเปดด

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

หมายเหตุ 

5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 

 บ้านโคกไม้งาม  

     (1) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายลาดยาง ชย 201-ข้างสถานีฯ กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.   

     (2) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายโคกไม้งาม-ดงเย็น  กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 350 ลบ.ม.  
 

80,000.- 40,000.- 100.- 1 ธ.ค. 59 ถึง 

19 ธ.ค. 59 

เวลา 08.30 น.  

ถงึ 16.30 น. 

20  ธ.ค. 59  

เวลา 10.0 น. 

เป็นต้นไป 

 

 

 

 

(นายเสนอ  รอญยุทธ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

 

 
 

 



6/12 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ ราคากลาง 

ก าหนดให้มีผลงาน

ประเภทเดียวกันไม่

น้อยกว่า (บาท) 

ราคาขาย

เอกสาร

สอบราคา

(บาท) 

ก าหนดยื่น

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

ก าหนดเปดด

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

หมายเหตุ 

6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 

 บ้านห้วยยาง 

    (1) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด 

ยกร่อง แต่งเรียบ) สายรอบบ้าน (ทางทิศเหนือ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 150 

ลบ.ม. พรอ้มวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 7 ท่อน 1 จุด 

    (2) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด 

ยกร่อง แต่งเรียบ) สายหมู่บ้าน-แยกวัดประชาแสนสุข กว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

230 ลบ.ม.  

     (3) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด 

ยกร่อง แต่งเรียบ) สายแยกล าห้วยยาง กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอืปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่130ลบ.ม.   

    (4) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด 

ยกร่อง แต่งเรียบ) สายโสกบักตู้ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรอืปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่ 100 ลบ.ม.   

103,000.- 51,500.- 100.- 1 ธ.ค. 59 ถึง 

19 ธ.ค. 59 

เวลา 08.30 น.  

ถงึ 16.30 น. 

20  ธ.ค. 59  

เวลา 10.0 น. 

เป็นต้นไป 

 

 

 

(นายเสนอ  รอญยุทธ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

 



 

7/12 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ ราคากลาง 

ก าหนดให้มีผลงาน

ประเภทเดียวกันไม่

น้อยกว่า (บาท) 

ราคาขาย

เอกสาร

สอบราคา

(บาท) 

ก าหนดยื่น

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

ก าหนดเปดด

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

หมายเหตุ 

7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านดงเย็น  

       (1) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายดงเย็น(ข้างปั๊ม)-พนังหินฮาว กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.   

      (2) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายลาดยาง ชย.201-โรงงานไม้  กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.40 เมตร 

จ านวน 7 ท่อน 1 จุด 

72,000.- 36,000.- 100.- 1 ธ.ค. 59 ถึง 

19 ธ.ค. 59 

เวลา 08.30 น.  

ถงึ 16.30 น. 

20  ธ.ค. 59  

เวลา 10.0 น. 

เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

(นายเสนอ  รอญยุทธ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

 

 

 
 



8/12 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ ราคากลาง 

ก าหนดให้มีผลงาน

ประเภทเดียวกันไม่

น้อยกว่า (บาท) 

ราคาขาย

เอกสาร

สอบราคา

(บาท) 

ก าหนดยื่น

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

ก าหนดเปดด

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

หมายเหตุ 

8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9  

บ้านซับม่วงไข่  

      (1) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แตง่เรียบ) สายคุ้มป่าม่วง-พืน้ที่การเกษตร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 250 ลบ.ม.  
 

37,800.- 18,900.- 100.- 1 ธ.ค. 59 ถึง 

19 ธ.ค. 59 

เวลา 08.30 น.  

ถงึ 16.30 น. 

20  ธ.ค. 59  

เวลา 10.0 น. 

เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

(นายเสนอ  รอญยุทธ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

 

 

 

 

 

 

 
 



9/12 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ ราคากลาง 

ก าหนดให้มีผลงาน

ประเภทเดียวกันไม่

น้อยกว่า (บาท) 

ราคาขาย

เอกสาร

สอบราคา

(บาท) 

ก าหนดยื่น

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

ก าหนดเปดด

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

หมายเหตุ 

9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10  

บ้านซับทอง  

       (1) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายข้างวัดป่า-พื้นที่การเกษตร (หนองซ้อ)  

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 380 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 

0.30 เมตร จ านวน 6 ท่อน 3 จุด  

72,800.- 36,400.- 100.- 1 ธ.ค. 59 ถึง 

19 ธ.ค. 59 

เวลา 08.30 น.  

ถงึ 16.30 น. 

20  ธ.ค. 59  

เวลา 10.0 น. 

เป็นต้นไป 

 

 

 

 

(นายเสนอ  รอญยุทธ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



10/12 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ ราคากลาง 

ก าหนดให้มีผลงาน

ประเภทเดียวกันไม่

น้อยกว่า (บาท) 

ราคาขาย

เอกสาร

สอบราคา

(บาท) 

ก าหนดยื่น

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

ก าหนดเปดด

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

หมายเหตุ 

10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11  

บ้านประชาแสนสุข  

     (1) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แตง่เรียบ) สายวัดประชาแสนสุข-โสกหาด กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.   

     (2) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายลาดยาง ชย.201-ซับหญ้าคา  กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.  

 

81,600.- 40,800.- 100.- 1 ธ.ค. 59 ถึง 

19 ธ.ค. 59 

เวลา 08.30 น.  

ถงึ 16.30 น. 

20  ธ.ค. 59  

เวลา 10.0 น. 

เป็นต้นไป 

 

 
 

 

(นายเสนอ  รอญยุทธ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
 

 

 

 

 



11/12 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ ราคากลาง 

ก าหนดให้มีผลงาน

ประเภทเดียวกันไม่

น้อยกว่า (บาท) 

ราคาขาย

เอกสาร

สอบราคา

(บาท) 

ก าหนดยื่น

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

ก าหนดเปดด

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

หมายเหตุ 

11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12  

บ้านห้วยยาง  

     (1) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายหมู่บ้าน-เข้าพื้นที่การเกษตร กว้าง 

3.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.   

    (2) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายแยกลาดยาง(ข้างฟาร์ม)-เข้าพื้นที่

การเกษตร  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรอืปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม.  

74,500.- 37,250.- 100.- 1 ธ.ค. 59 ถึง 

19 ธ.ค. 59 

เวลา 08.30 น.  

ถงึ 16.30 น. 

20  ธ.ค. 59  

เวลา 10.0 น. 

เป็นต้นไป 

 

 

 

 

(นายเสนอ  รอญยุทธ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

 

 

 

 
 

 



 

 

12/12 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ ราคากลาง 

ก าหนดให้มีผลงาน

ประเภทเดียวกันไม่

น้อยกว่า (บาท) 

ราคาขาย

เอกสาร

สอบราคา

(บาท) 

ก าหนดยื่น

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

ก าหนดเปดด

ซองเสนอ

ราคา 

วัน/เวลา 

หมายเหตุ 

12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 

 บ้านซับผักกูด 

     (1) ด าเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ช ารุดเสียหาย (พร้อมปรับ

เกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายโรงน้ าดื่ม-ดงเย็น  กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 200 ลบ.ม.  

36,500.- 18,250.- 100.- 1 ธ.ค. 59 ถึง 

19 ธ.ค. 59 

เวลา 08.30 น.  

ถงึ 16.30 น. 

20  ธ.ค. 59  

เวลา 10.0 น. 

เป็นต้นไป 

 

 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น  (-หน่ึงล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)           1,267,800.- 

 

 

 

(นายเสนอ  รอญยุทธ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

 


