
   
         คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

      ท่ี  29 / 2550 
       เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดจาง 

…………………………………….. 
  เพื่อใหการดําเนินการจางเหมาโครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร จํานวน 3  โครงการ ตําบลหวยบง  
อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ   ภายในวงเงิน  430,440.- บาท  (สี่แสนสามหมื่นสี่รอยสี่สิบบาทถวน) โดยวิธีสอบราคาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2538  (แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2544 )  ขอ 
12 (2) ขอ 14 ขอ 21 (1) , (7)  เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดจาง  
ดังนี้ 
 1. นางประภัสสร   หวยชัยภูมิ  เจาหนาที่พัสดุ   เปนเจาหนาที่รับซองสอบราคา 
 1. โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่ทําการเกษตร บานนอย   หมูที่  10  ต.หวยบง  ประกอบดวย 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
1.   นางสุนทรี  ศรีวงษชัย  ตําแหนง   หัวหนาสวนการคลัง  ประธานกรรมการ 
2.   นางรุงนภา   ศรีจําปา  ตําแหนง    เจาพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 
3.   นางจารุณี   บํารุงชาติ  ตําแหนง    เจาหนาที่จัดเก็บรายได  กรรมการ  
4.   นายสมจีน  สงวนศักดิ์  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน       กรรมการ 
5.   นายนิต   กอทอง  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน    กรรมการ 

       คณะกรรมการตรวจการจาง 
1.   นายนพพร     ทิศเหนือ  ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา   ประธานกรรมการ 
2.   นายครรชิต    มิตรสันเทียะ ตําแหนง   นายชางโยธา   กรรมการ 
3.   นายสมชาย   ปญญากลา  ตําแหนง  เจาหนาที่บันทึกขอมูล  กรรมการ 
4.   นายเว   กองจันทร  ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 
5.   นางพิจิตรา   คุณพรม   ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 
         ชางควบคุมงาน 
1.  นายครรชิต     มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  ชางผูควบคุมงาน 
 2. โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร  บานหวยหวาเหนือ  หมูที่  12  ต.หวยบง ประกอบดวย 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
1.   นางสุนทรี  ศรีวงษชัย  ตําแหนง   หัวหนาสวนการคลัง  ประธานกรรมการ 
2.   นางรุงนภา   ศรีจําปา  ตําแหนง    เจาพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 
3.   นางจารุณี   บํารุงชาติ  ตําแหนง    เจาหนาที่จัดเก็บรายได  กรรมการ  
4.   นายชาติชาย   ธงภักดิ์  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 
5.   นายบุญเรือน   มูลจันทร  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 
 
 
 

/ คณะกรรม............. 
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       คณะกรรมการตรวจการจาง 
1.   นายนพพร     ทิศเหนือ  ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา   ประธานกรรมการ 
2.   นายครรชิต    มิตรสันเทียะ ตําแหนง   นายชางโยธา   กรรมการ 
3.   นายสมชาย   ปญญากลา  ตําแหนง  เจาหนาที่บันทึกขอมูล  กรรมการ 
4.   นายธีรชัย  ศรีวงษชัย  ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 
5.   นายสมจิตร  พาอีเมง  ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 
                     ชางควบคุมงาน 
1.  นายครรชิต     มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  ชางผูควบคุมงาน 
 3. โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตรบานหวยหวาใต    หมูที่  14  ต.หวยบง ประกอบดวย 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
1.   นางสุนทรี  ศรีวงษชัย  ตําแหนง   หัวหนาสวนการคลัง  ประธานกรรมการ 
2.   นางรุงนภา   ศรีจําปา  ตําแหนง    เจาพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 
3.   นางจารุณี   บํารุงชาติ  ตําแหนง    เจาหนาที่จัดเก็บรายได  กรรมการ  
4.   นายเสถียร   ใจบุญ  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 
5.   นายสุชาติ   เที่ยงธรรม  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 

       คณะกรรมการตรวจการจาง 
1.   นายนพพร     ทิศเหนือ  ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา  ประธานกรรมการ 
2.   นายครรชิต    มิตรสันเทียะ ตําแหนง   นายชางโยธา  กรรมการ 
3.   นายสมชาย   ปญญากลา  ตําแหนง  เจาหนาที่บันทึกขอมูล กรรมการ 
4.   นายมงคล  ศรีวงษชัย  ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน  กรรมการ 
5.   นายคํามุน   พันธุสามารถ  ตําแหนง  ประชาคมหมูบาน  กรรมการ 

        ชางควบคุมงาน 
1.  นายครรชิต     มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  ชางผูควบคุมงาน 

ใหผูที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัด อยาใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ เสร็จแลวรายงานผลใหทราบ 

 
    

     สั่ง  ณ  วันที่     9   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2550 
 
 
            (นายบุญถิ่น  ศรีวงษชัย) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
ที่  28 / 2550 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง 
…………………………………………. 

 เพื่อใหการดําเนินการกอสรางโครงการยกระดับคันดนิทําถนนไปพื้นทีก่ารเกษตร   จาํนวน   3  โครงการ     
ตําบลหวยบง ตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  (แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550) แกไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่  1   อนุมัติเมื่อวันที่  19  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2550  
เปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย    จึงอาศัยอํานาจระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2538   (แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  3  พ.ศ. 2544)  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองมาตรการการ
ปองกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการ     เสนอราคาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่  นร 0202/ว1   ลงวันที่ 3 มกราคม 2537   มติคณะรัฐมนตรี  เร่ืองมาตรการปองกันหรือ
ลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาเฉพาะกรณกีารกําหนดราคากลางของงานกอสรางนั้นไวในประกาศสอบ
ราคาดวย ตามหนังสือที่  มท 1005/ว102 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2541  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร 1204/5692   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2537   ขอ 2 ใหแตงตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ประกอบดวย   รายละเอียด ดังนี ้
  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ประกอบดวย 
 1.   นายบุญถ่ิน  ศรีวงษชัย นายก  อบต.  ประธานกรรมการ 
 2.   นายนพพร  ทิศเหนือ  หัวหนาสวนโยธา  กรรมการ 
 3.   นายครรชิต  มิตรสันเทียะ นายชางโยธา    กรรมการ 
ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดราคากลางมีอํานาจหนาที่ดังนี ้

1. กําหนดราคากลาง และรายละเอียดการกําหนดราคากลางของงานที่จะดาํเนิน 
การกอสรางแจงใหผูมีอํานาจ จัดซื้อจัดจาง ประกาศราคากลางในการประกาศสอบราคาตามหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตร ีที่ นร 1305/ว2087 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2542 

2. การคํานวณราคากลางใหดําเนินการตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรดีวนที ่
สุด ที่ นร 0205/ว12 ลงวันที่ 13 มกราคม 2541 หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว3139 ลงวันที่ 16 
เมษายน 2542 หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ 0103/24724 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2540 และหนังสือ
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/12514 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2540 

3. เก็บรักษารายละเอียดการคํานวณราคากลางไวโดยถือเปนเอกสารสําคัญและ 
เปดเผยรายละเอียดการคํานวณราคากลางตั้งแตวันเริ่มตนประกาศสอบราคา โดยใชปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตร ีที่ นร 1305/29628 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2542 
 

/จัดทํา……… 
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4. จัดทําบันทึกคาํชี้แจง สงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานภูมภิาค 
กรณีที่ผลงานการประกวดราคาสูงหรือต่ํากวาราคากลางที่กําหนดไว 15 % ขึ้นไป ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรดีวนที่สุด ที่ นร 0205/ว12 ลงวันที่ 13 มกราคม 2541 
 
 
               ส่ัง  ณ  วันที่    9   เดอืน  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
 
 
                   (นายบุญถ่ิน  ศรีวงษชัย) 
                     นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
ท่ี - วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ.2550 
เร่ือง      กําหนดราคากลางโครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพืน้ที่การเกษตร   จํานวน  3  โครงการ                

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 ตามคําสั่ง  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ที่  28 / 2550  ลงวันที่   9  มีนาคม  2550   เร่ือง  แตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง   โครงการยกระดับคนัดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร   จํานวน   3  โครงการ              
ตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 (แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550)  แกไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่  1   อนุมัติเมื่อวันที่  19  กมุภาพันธ  พ.ศ. 2550 
เปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย  จึงอาศยัอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 (แกไขเพิ่มเตมิถึง ฉบับที่  3  พ.ศ. 2544) ขอ 12  (2)   ขอ 14  ขอ 21 (1) , (7)   
รายละเอียด  ดังนี้ 
  1.  โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร  หมูที่  10    บานนอย งบประมาณตั้งไว   
179,400.-   บาท   รายละเอียดดังนี ้
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว  2,033  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร   หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  5,075  ลบ.ม.   
                พรอมเกรดเกลี่ยปรับแตงคันดินใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   1   จุดๆละ    7   ทอน    รวม   7  ทอน   พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย
          -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.60 x 1.00  เมตร      
              จํานวน  1    จุดๆละ  7 ทอน  รวม  7   ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
           -   ติดตัง้ปายประชาสมัพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง)  
   2.  โครงการยกระดับคันดนิทําถนนไปพืน้ที่การเกษตร  หมูที่  12    บานหวยหวาเหนือ 
งบประมาณตัง้ไว   49,000.-   บาท   รายละเอียดดังนี ้
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว  540    เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  1,350   ลบ.ม.   
                พรอมเกรดเกลี่ยปรับแตงคันดินใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.40 x 1.00  เมตร  
                              จํานวน   1   จุดๆละ  7  ทอน  รวม  7   ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
  3.  โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร  หมูที่  14    บานหวยหวาใต งบประมาณ
ตั้งไว      202,040.-   บาท   รายละเอียดดังนี้ 
 
 

/ ชวงที่ 1.............. 
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       ชวงท่ี  1     ตั้งไว    122,800.-    บาท 
   เร่ิมตนถนนลาดยางสายหวยหวา-หนองตาไก จากนานายเหลอะ  สงวนศักดิ ์
ถึงที่นานายถนอม  กองจันทร 
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว 1,166  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร   หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  2,916   ลบ.ม.   
                พรอมเกลี่ยเกรดปรับแตงอัดแนนใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.40 x 1.00  เมตร   จํานวน   2   จุด ๆ ละ 
                               7  ทอน รวม  14  ทอนพรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย  (ตามแบบขยายการวางทอ B) 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.80 x 1.00  เมตร     
              จํานวน  1  จุด  จํานวน  2  แถวๆละ   9   ทอน  รวม   18  ทอนพรอมยาแนวประสานทอให 
                                เรียบรอย     (ตามแบบขยายการวางทอ  C) 
  -   ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง)  
  ชวงท่ี  2    ตั้งไว    79,240.-  บาท 
  เร่ิมตนโครงการชวงถนนลูกรังไปหวยหนิเจาะถึงที่นานางสนิท  คงนาวงั 
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว  866  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  2,165   ลบ.ม.   
                พรอมเกลี่ยเกรดปรับแตงอัดแนนใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.40 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   2   จุดๆละ    7   ทอน  รวม   14  ทอนพรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
                               (ตามแบบขยายการวางทอ B) 

ซ่ึงมีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  ดังนี้ 
  1.  นายบุญถ่ิน  ศรีวงษชัย  นายก  อบต.  ประธานกรรมการ 
  2.  นายนพพร  ทิศเหนือ  หัวหนาสวนโยธา กรรมการ 
  3.  นายครรชิต  มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  กรรมการ 
คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดตกลงสรุป  เร่ืองราคากลางตามโครงการ  จํานวน 3  โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงการยกระดับคันดนิทาํถนนไปพื้นทีท่ําการเกษตร บานนอย  หมูที่  10 ราคากลางกําหนดไว    
179,400.-บาท   (หนึ่งแสนเจด็หมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน) 
       2. โครงการยกระดับคนัดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร    บานหวยหวาเหนือ    หมูที่   12  ราคา
กลางกําหนดไว   49,000.-   บาท  (ส่ีหมื่นเกาพันบาทถวน) 
        3. โครงการยกระดับคนัดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร  บานหวยหวาใต   หมูที่  14   ราคากลาง
กําหนดไว   202,040.-บาท  (สองแสนสองพันสี่สิบบาทถวน) 

/ โดยมีราย........... 
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โดยมีรายละเอยีดตามเอกสารประมาณราคาของสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง   ซ่ึงประมาณ

ราคาเมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2549  คณะกรรมการกําหนดราคากลางไว  430,440.-บาท   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตอไป 

 
  

    (ลงชื่อ)……………………………ประธานกรรมการ  
   (นายบุญถ่ิน    ศรีวงษชัย) 

 
       (ลงชื่อ)……………………….…กรรมการ           (ลงชื่อ)…..………………………กรรมการ 

      (นายนพพร      ทิศเหนือ)            (นายครรชิต   มิตรสันเทียะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ   องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
ท่ี   - วันที่   9  มีนาคม   2550  
เร่ือง      ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกาํหนดราคากลางโครงการยกระดับคันดนิทาํถนนไปพื้นทีก่ารเกษตร    
  จํานวน   3  โครงการ                                                                       

เรียน     นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดตัง้ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2550    
(แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550)  แกไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่  1   
อนุมัติเมื่อวันที่  19  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2550   หมวดคาครุภัณฑทีด่ินและสิ่งกอสราง   ประเภทงานยกระดับคันดนิ
ทําถนนไปพื้นที่การเกษตร  เปนจํานวนเงนิ  430,440.-บาท  งบประมาณตั้งไว  430,440.-บาท  เบิกจายแลว    -     
บาท   คงเหลือ 430,440.-บาท อางถึงหนังสือที่  ดวนที่สุด    ที่ มท. 0824.6/6028  ลงวันที่  13 ตุลาคม  2549       
เร่ืองซักซอมแนวทางการปฏบิัติเกี่ยวกับเงนิรายรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2549  
ประกอบกับ รายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหวยบง คร้ังที่  33/2550  เมื่อวันที่  19  
กุมภาพนัธ 2550  อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําชีแ้จงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
ประเภทงานยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่ทําการเกษตร  งบประมาณตั้งจายจากเงินสํารองรายรับ    ตามรายการ
ดังตอไปนี ้
  1.  โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร  หมูที่  10    บานนอย งบประมาณตั้งไว   
179,400.-   บาท   รายละเอียดดังนี ้
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว  2,033  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  5,075  ลบ.ม.   
                พรอมเกรดเกลี่ยปรับแตงคันดินใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   1   จุดๆละ    7   ทอน    รวม   7  ทอน    พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย
  -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.60 x 1.00  เมตร      

                 จํานวน  1    จุดๆละ  7 ทอน  รวม  7   ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
          -   ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง)  

   2.  โครงการยกระดับคันดนิทําถนนไปพืน้ที่การเกษตร  หมูที่  12    บานหวยหวาเหนือ 
งบประมาณตัง้ไว   49,000.-   บาท   รายละเอียดดังนี ้
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว  540    เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  1,350   ลบ.ม.   
                พรอมเกรดเกลี่ยปรับแตงคันดินใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.40 x 1.00  เมตร  
                              จํานวน   1   จุดๆละ  7  ทอน  รวม  7   ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
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  3.  โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร  หมูที่  14    บานหวยหวาใต งบประมาณ
ตั้งไว      202,040.-   บาท   รายละเอียดดังนี้ 
  ชวงท่ี  1     ตั้งไว    122,800.-    บาท 
   เร่ิมตนถนนลาดยางสายหวยหวา-หนองตาไก จากนานายเหลอะ  สงวนศักดิ ์ ถึงที่นานาย
ถนอม  กองจนัทร 
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว 1,166  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร   หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  2,916   ลบ.ม.   
                พรอมเกลี่ยเกรดปรับแตงอัดแนนใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.40 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   2   จุดๆละ    7   ทอน  รวม   14  ทอน พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย   
        (ตามแบบขยายการวางทอ B) 
       -   วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.80 x 1.00  เมตร     
               จํานวน  1  จุด  จํานวน  2  แถวๆละ  9  ทอน  รวม  18  ทอน พรอมยาแนวประสานทอให 
                                 เรียบรอย  (ตามแบบขยายการวางทอ  C) 
  -  ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง)  
  ชวงท่ี  2    ตั้งไว    79,240.-  บาท 
  เร่ิมตนโครงการชวงถนนลูกรังไปหวยหนิเจาะถึงที่นานางสนิท  คงนาวงั 
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว  866  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  2,165   ลบ.ม.   
                พรอมเกลี่ยเกรดปรับแตงอัดแนนใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.40 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   2   จุดๆละ    7   ทอน  รวม   14  ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย   
                               (ตามแบบขยายการวางทอ B) 

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง   ดงันี ้
1.  นายบุญถ่ิน  ศรีวงษชัย  นายก อบต.  ประธานกรรมการ 
2. นายนพพร  ทิศเหนือ  หัวหนาสวนโยธา   กรรมการ 
3.  นายครรชิต  มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  3    กรรมการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และพรอมนี้ไดแนบคาํสั่งมาเพื่อโปรดลงนามดวยแลว 

(ลงชื่อ)       เจาหนาทีพ่สัดุ 
    (นางประภัสสร  หวยชัยภูม)ิ 
               เจาหนาที่พัสดุ 
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- ตรวจสอบถูกตอง 

 

 (ลงชื่อ)    หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
  (นางสุนทรี       ศรีวงษชัย) 
                   หัวหนาสวนการคลัง 

-   เห็นควรอนุมัต ิ
 
 

 (ลงชื่อ) 
 (นางเพ็ญศรี   สมานชิต) 
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 
          อนุมัต ิ
 
  
          (นายบุญถ่ิน   ศรีวงษชัย) 
            นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บันทึกขอความ 
สวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
ท่ี - วันที่  9  มีนาคม พ.ศ.2550 
เร่ือง      ขออนุมัติดําเนนิการจัดจางเหมาโครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพืน้ที่การเกษตร จํานวน  3  
             โครงการ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง   ไดจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภท งานยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร  จํานวนเงิน  430,440.-บาท   
ราคากลางกําหนดไว   430,440.- บาท   เบิกจายแลว   -    บาท  คงเหลือ   430,440.- บาท อางถึงหนังสือที่  ดวนที่สุด    ที่ มท. 
0824.6/6028  ลงวันที่  13 ตุลาคม  2549   เรื่องซักซอมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณ 2549  ประกอบกับ รายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหวยบง ครั้งที่  33/2550  
เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ 2550  อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
ประเภทงานยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่ทําการเกษตร  งบประมาณตั้งจายจากเงินสํารองรายรับ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

เพื่อใหการดําเนินการจัดจางเหมาโครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร   ตําบลหวยบง  อําเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ   จํานวน  3  โครงการ   ดังนี้ 
  1.  โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร  หมูที่  10  บานนอย  ราคากลางกําหนดไว   179,400.-  บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว  2,033  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  5,075  ลบ.ม.   
                พรอมเกรดเกลี่ยปรับแตงคันดินใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   1   จุดๆละ    7   ทอน    รวม   7  ทอน    พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.60 x 1.00  เมตร      

             จํานวน  1    จุดๆละ  7 ทอน  รวม  7   ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย            -     
                -   ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง)  

   2.  โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร  หมูที่  12   บานหวยหวาเหนือ ราคากลางกําหนดไว   
49,000.-   บาท   รายละเอียดดังนี้ 
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว  540    เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร   หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  1,350   ลบ.ม.   
                พรอมเกรดเกลี่ยปรับแตงคันดินใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.40 x 1.00  เมตร  
                                    จํานวน   1   จุดๆละ  7  ทอน  รวม  7   ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
 3.  โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร  หมูที่  14    บานหวยหวาใต ราคากลางกําหนดไว   
202,040.-   บาท   รายละเอียดดังนี้ 
 

/ ชวงที่ 1............. 
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          ชวงที่  1     ต้ังไว    122,800.-    บาท 
   เริ่มตนถนนลาดยางสายหวยหวา-หนองตาไก จากนานายเหลอะ  สงวนศักดิ์ ถึงที่นานายถนอม  กองจันทร 
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว 1,166  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  2,916   ลบ.ม.   
                พรอมเกลี่ยเกรดปรับแตงอัดแนนใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 2 จุดๆละ  7 ทอน   
       รวม   14  ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย  (ตามแบบขยายการวางทอ B) 

-  วางทอระบายน้ํา คสล. (มอก. ช้ัน 3)  ขนาด  Ø 0.80 x 1.00  เมตร  จํานวน  1  จุด  จํานวน 2 
    แถว ๆ  ละ  9  ทอน รวม   18  ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย  (ตามแบบขยาย   
     การวางทอ  C) 

  -  ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง)  
  ชวงที่  2    ต้ังไว    79,240.-  บาท 
  เริ่มตนโครงการชวงถนนลูกรังไปหวยหินเจาะถึงที่นานางสนิท  คงนาวัง 
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง  6.00  เมตร ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร  ยาว 866  เมตร 
       สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  2,165  ลบ.ม.  พรอมเกลี่ยเกรด 
                                ปรับแตงอัดแนนใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.40 x 1.00  เมตร    จํานวน   2   จุดๆละ 
                               7  ทอน รวม  14 ทอน พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย  (ตามแบบขยายการวางทอ B) 

จึงขออนุมัติดําเนินการ ตามโครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร   จํานวน   3  โครงการ   เปนเงินทั้งสิ้น   
430,440.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่รอยสี่สิบบาทถวน)  โดยวิธีสอบราคา เปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 (แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2544 )  ขอ 12 (2) 
ขอ 14 ขอ 21 (1) , (7)    จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการดังตอไปนี้ 
1. นางประภัสสร   หวยชัยภูมิ   เจาหนาที่พัสดุ   เปนเจาหนาที่รับซองสอบราคา 
 1. โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่ทําการเกษตร บานนอย    หมูที่  10  ต.หวยบง  ประกอบดวย 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
1.   นางสุนทรี  ศรีวงษชัย  ตําแหนง   หัวหนาสวนการคลัง      ประธานกรรมการ 
2.   นางรุงนภา   ศรีจําปา  ตําแหนง    เจาพนักงานการเงินและบัญชี      กรรมการ 
3.   นางจารุณี   บํารุงชาติ  ตําแหนง    เจาหนาที่จัดเก็บรายได        กรรมการ  
4.   นายสมจีน  สงวนศักดิ์  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน             กรรมการ 
5.   นายนิต   กอทอง  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน          กรรมการ 

       คณะกรรมการตรวจการจาง 
1.   นายนพพร     ทิศเหนือ  ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา   ประธานกรรมการ 
2.   นายครรชิต    มิตรสันเทียะ ตําแหนง   นายชางโยธา   กรรมการ 
3.   นายสมชาย   ปญญากลา  ตําแหนง  เจาหนาที่บันทึกขอมูล  กรรมการ 
4.   นายเว   กองจันทร  ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 
5.   นางพิจิตรา   คุณพรม   ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 
         ชางควบคุมงาน 
1.  นายครรชิต     มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  ชางผูควบคุมงาน 
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 2. โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร  บานหวยหวาเหนือ  หมูที่  12 ต.หวยบง  ประกอบดวย 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
1.   นางสุนทรี  ศรีวงษชัย  ตําแหนง   หัวหนาสวนการคลัง  ประธานกรรมการ 
2.   นางรุงนภา   ศรีจําปา  ตําแหนง    เจาพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 
3.   นางจารุณี   บํารุงชาติ  ตําแหนง    เจาหนาที่จัดเก็บรายได  กรรมการ  
4.   นายชาติชาย   ธงภักดิ์  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 
5.   นายบุญเรือน   มูลจันทร  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 

       คณะกรรมการตรวจการจาง 
1.   นายนพพร     ทิศเหนือ  ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา   ประธานกรรมการ 
2.   นายครรชิต    มิตรสันเทียะ ตําแหนง   นายชางโยธา   กรรมการ 
3.   นายสมชาย   ปญญากลา  ตําแหนง  เจาหนาที่บันทึกขอมูล  กรรมการ 
4.   นายธีรชัย  ศรีวงษชัย  ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 
5.   นายสมจิตร  พาอีเมง  ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 
                     ชางควบคุมงาน 
1.  นายครรชิต     มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  ชางผูควบคุมงาน 
 3. โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตรบานหวยหวาใต    หมูที่  14  ต.หวยบง  ประกอบดวย 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
1.   นางสุนทรี  ศรีวงษชัย  ตําแหนง   หัวหนาสวนการคลัง  ประธานกรรมการ 
2.   นางรุงนภา   ศรีจําปา  ตําแหนง    เจาพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 
3.   นางจารุณี   บํารุงชาติ  ตําแหนง    เจาหนาที่จัดเก็บรายได  กรรมการ  
4.   นายเสถียร   ใจบุญ  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 
5.   นายสุชาติ   เที่ยงธรรม  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 

       คณะกรรมการตรวจการจาง 
1.   นายนพพร     ทิศเหนือ  ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา   ประธานกรรมการ 
2.   นายครรชิต    มิตรสันเทียะ ตําแหนง   นายชางโยธา   กรรมการ 
3.   นายสมชาย   ปญญากลา  ตําแหนง  เจาหนาที่บันทึกขอมูล  กรรมการ 
4.   นายมงคล  ศรีวงษชัย  ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 
5.   นายคํามุน   พันธุสามารถ  ตําแหนง  ประชาคมหมูบาน   กรรมการ 

        ชางควบคุมงาน 
1.  นายครรชิต     มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  ชางผูควบคุมงาน 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานที่แนบมาพรอมนี้แลว 

 
    (ลงช่ือ)             เจาหนาที่พัสดุ 
             (นางประภัสสร  หวยชัยภูมิ) 

- ตรวจสอบถูกตอง 
(ลงช่ือ)             หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

                (นางสุนทรี      ศรีวงษชัย) 
       หัวหนาสวนการคลัง 
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- เห็นควรอนุมัติ 

 
(ลงช่ือ) 
 (นางเพ็ญศรี  สมานชิต) 
    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 
                อนุมัติ 

 
 
   (นายบุญถิ่น  ศรีวงษชัย) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
  เร่ือง  สอบราคาจางโครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นท่ีการเกษตร   จํานวน   3  โครงการ 

-------------------------------------------------- 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมากอสรางยกระดับคันดินทํา
ถนนไปพื้นทีก่ารเกษตร  จํานวน  3  โครงการ     ดังนี ้
  1.  โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร  หมูที่  10   บานนอย  ราคากลางกําหนดไว   
179,400.-   บาท   รายละเอียดดังนี ้
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว  2,033  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  5,075  ลบ.ม.   
                พรอมเกรดเกลี่ยปรับแตงคันดินใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   1   จุดๆละ    7   ทอน    รวม   7  ทอน     พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.60 x 1.00  เมตร      

             จํานวน  1    จุดๆละ  7 ทอน  รวม  7   ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
  -    ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง)  

   2.  โครงการยกระดับคันดนิทําถนนไปพืน้ที่การเกษตร  หมูที่  12    บานหวยหวาเหนือ 
ราคากลางกําหนดไว   49,000.-   บาท   รายละเอียดดังนี้ 
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว  540    เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  1,350   ลบ.ม.   
                พรอมเกรดเกลี่ยปรับแตงคันดินใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.40 x 1.00  เมตร     
             จํานวน   1   จุดๆละ  7  ทอน  รวม  7   ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย  
     3.  โครงการยกระดับคันดนิทําถนนไปพืน้ที่การเกษตร  หมูที่  14    บานหวยหวาใต    
ราคากลางกําหนดไว   202,040.-   บาท   รายละเอียดดังนี้ 
       ชวงท่ี  1     ตั้งไว    122,800.-    บาท 
   เร่ิมตนถนนลาดยางสายหวยหวา-หนองตาไก จากนานายเหลอะ  สงวนศักดิ ์  ถึงที่นานาย
ถนอม  กองจนัทร 
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว 1,166  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  2,916   ลบ.ม.   
                พรอมเกลี่ยเกรดปรับแตงอัดแนนใหเรียบรอย 
 

/ วางทอ............. 
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       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.40 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   2   จุดๆละ    7   ทอน  รวม   14  ทอน พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
                                (ตามแบบขยายการวางทอ B) 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.80 x 1.00  เมตร     
              จํานวน  1  จุด  จํานวน  2  แถวๆละ   9   ทอน  รวม   18  ทอน  พรอมยาแนวประสานทอ 
                                ใหเรียบรอย  (ตามแบบขยายการวางทอ  C) 
  -  ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง)  
  ชวงท่ี  2    ตั้งไว    79,240.-  บาท 
  เร่ิมตนโครงการชวงถนนลูกรังไปหวยหนิเจาะถึงที่นานางสนิท  คงนาวงั 
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว  866  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  2,165   ลบ.ม.   
                พรอมเกลี่ยเกรดปรับแตงอัดแนนใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.40 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   2   จุดๆละ    7   ทอน  รวม   14  ทอนพรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
                               (ตามแบบขยายการวางทอ B) 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ  ดังนี้ 

1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 
2. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวย 

การบริหารราชการสวนทองถ่ิน ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา    ดังนี ้
  1.  โครงการที่  1   วงเงินไมนอยกวา    89,700.-  บาท 
  2.  โครงการที่  2   วงเงินไมนอยกวา    24,500.-  บาท 
  3.  โครงการที่  3   วงเงินไมนอยกวา    101,020.-  บาท 

 กําหนดดูสถานที่กอสรางใหผูซ้ือแบบ และรายการไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเองโดยถือวาผูซ้ือ
แบบและรายการไดทราบสถานที่กอสรางตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหา
ในเวลาทํางานจะนํามาอางใหพนความรับผิดชอบตอองคการบริหารสวนตําบลหวยบงไมได 
 กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  30  มีนาคม  2550   ระหวางเวลา  10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.    
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร อบต.ระดับอําเภอ ( ที่วาการอําเภอเมืองชัยภูมิ ช้ัน 2 ) และกําหนดเปดซองสอบ
ราคาในวันเดียวกัน  ตั้งแตเวลา  10.40 น. เปนตนไป 
  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาตามรายการ ดังนี้ 

1. โครงการที่  1  ในราคาชุดละ  500.- บาท 
2. โครงการที่  2 ในราคาชุดละ   300.- บาท 
3. โครงการที่  3 ในราคาชุดละ  1,000.-บาท 
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 ไดที่องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ตําบลหวยบง อําเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชยัภูมิ    ระหวาง
วันที่    16   มีนาคม    2550  ถึงวันที่   29  มีนาคม  2550  เวลา  09.00  น.  -  15.00  น.  หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข   0-4481-0054  ในวันและเวลาราชการ   
 
         ประกาศ  ณ  วนัที่   15    เดือน มีนาคม   พ.ศ.   2550 
 
 
  
       (นายบุญถ่ิน   ศรีวงษชัย) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี  2 / 2550 
     การจาง  โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพืน้ที่การเกษตร  จํานวน   3  โครงการ   

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง ลงวันที่  15  มีนาคม  2550 
---------------------------------------- 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะ
สอบราคาจางเหมาโครงการยกระดับคันดนิทําถนนไปพืน้ที่การเกษตร  จํานวน  3  โครงการ  โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนด ดังตอไปนี ้
  1.  โครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตร  หมูที่  10    บานนอย ต.หวยบง  อ.เมือง             
จ.ชัยภูม ิ  ราคากลางกําหนดไว   179,400.-   บาท   รายละเอียดดังนี ้
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว  2,033  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  5,075  ลบ.ม.   
                พรอมเกรดเกลี่ยปรับแตงคันดินใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   1   จุดๆละ    7   ทอน    รวม   7  ทอน    พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.60 x 1.00  เมตร      
              จํานวน  1    จุดๆละ  7    ทอน    รวม  7   ทอน     พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย
  -   ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง)  
   2.  โครงการยกระดับคันดนิทําถนนไปพืน้ที่การเกษตร  หมูที่  12    บานหวยหวาเหนือ ต.หวยบง   
อ.เมือง   จ.ชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว   49,000.-   บาท   รายละเอียดดังนี ้
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว  540    เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  1,350   ลบ.ม.   
                พรอมเกรดเกลี่ยปรับแตงคันดินใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.40 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   1   จุดๆละ    7   ทอน   รวม   7   ทอน      พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
        3.  โครงการยกระดับคันดนิทําถนนไปพืน้ที่การเกษตร  หมูที่  14    บานหวยหวาใต  ต.หวยบง   
อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ     ราคากลางกําหนดไว    202,040.-   บาท   รายละเอียดดังนี ้
     ชวงท่ี  1     ตัง้ไว    122,800.-    บาท 
   เร่ิมตนถนนลาดยางสายหวยหวา-หนองตาไก จากนานายเหลอะ  สงวนศักดิ ์ ถึงที่นานาย
ถนอม  กองจนัทร 
   -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว 1,166  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  2,916   ลบ.ม.   
                พรอมเกลี่ยเกรดปรับแตงอัดแนนใหเรียบรอย 
   -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.40 x 1.00  เมตร 

/ จํานวน............ 
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     จํานวน   2   จุดๆละ    7   ทอน  รวม   14  ทอนพรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย  
                              (ตามแบบขยายการวางทอ B) 
  -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.80 x 1.00  เมตร     
              จํานวน  1  จุด  จํานวน  2  แถวๆละ   9   ทอน  รวม   18  ทอน  พรอมยาแนวประสานทอ                                 
                               ใหเรียบรอย   (ตามแบบขยายการวางทอ  C) 
  -    ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง)  
  ชวงท่ี  2    ตั้งไว    79,240.-  บาท 
  เร่ิมตนโครงการชวงถนนลูกรังไปหวยหนิเจาะถึงที่นานางสนิท  คงนาวงั 
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว  866  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา  2,165   ลบ.ม.   
                พรอมเกลี่ยเกรดปรับแตงอัดแนนใหเรียบรอย 
       -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.40 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   2   จุดๆละ    7   ทอน  รวม   14  ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
                               (ตามแบบขยายการวางทอ B) 
  1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจาง 
1.4 แบบหนังสือค้าํประกัน (หลักประกนัสัญญา) 

  2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
   2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตอง 
ไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือ
หามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล 
  2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
   2.3  ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดยีวกัน
กับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา   ตามรายการดังนี้ 

- โครงการที่  1  วงเงินไมนอยกวา    89,700.-  บาท 
- โครงการที่  2  วงเงินไมนอยกวา   24,500.-   บาท 
- โครงการที่  3  วงเงินไมนอยกวา   101,020.-  บาท 

และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน หนวยงานอืน่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวสิาหกิจ  หรือ
หนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 
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 3.    หลักฐานการเสนอราคา 

        ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้ 
         3.1   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่ 

(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง หนังสอืมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอืน่ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

          3.3  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ 2.3) 

           3.4  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวสัดุ  อุปกรณ  
คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมทั้งกําไรไวดวย 

            3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
4.   การยื่นซองสอบราคา  
            4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบ 

ราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน   ลงลายมือช่ือของผูเสนอ
ราคาใหชัดเจน จํานวนเงนิที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตวัอักษรโดยไมมีการลบหรือแกไข  หากมี
การขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
ดวยทกุแหง 
                         4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน       

                   ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดยีวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย   และหรือราคาตอรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบไุวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง   ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงหันใหถือตัวหนังสือ
เปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวแลว ราคาที่
เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา 60 วัน  นบัแตวันเปดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยนืราคา
ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
            4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน…30....วัน   นบั
จากวนัลงนามในสัญญาจาง   หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเร่ิมทํางาน 

                          4.4   กอนยืน่ซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา   แบบรูป  และราย ละเอียด  
ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 
         4.5   ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา   โดยระบไุวที่หนาซองวา    “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  2 
/2550” โดยยืน่โดยตรงตอเจาหนาที่รับซององคการบริหารสวนตําบล   ในวันที่   30 มีนาคม  พ.ศ.2550  ระหวาง
เวลา  10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร  อบต.   ( ที่วาการอําเภอเมืองชัยภูมิ  )  

/ เมื่อพน............ 
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                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่  30   มีนาคม   พ.ศ.2550    ตั้งแตเวลา  10.40 น.  
เปนตนไป 

5.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

         5.2   หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูตองตามขอ 2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะไมรับพจิารณาราคาของผูเสนอราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ    ทั้งนี้เฉพาะในกรณทีี่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

             5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอน
ผันในกรณี  ดงัตอไปนี ้
        (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
                                 (2)  ไมกรอกชื่อนิติบคุคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                  (3)  เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กาํหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
                                   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ช่ือพรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไว 

                5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ   หรือขอเท็จจรงิอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรอืขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจดัจางเลยก็ไดสุดแตจะพจิารณา 

                ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรยีกรองคาเสียหายใด ๆ มิได   
                              5.6  รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอ
ราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา 
 

/ ในกรณี........... 
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                             ในกรณีทีผู่เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทําใหเชื้อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟง
ไดองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

6.  การทําสัญญาจาง 
                        ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหาร
สวนตําบล  ภายใน…7….วัน  นับถัดจากวันทีไ่ดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงนิ
เทากับรอยละหา ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารตําบลยึดถือไวในขณะทาํสัญญาโดยใช
หลักประกนัอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี ้
                        6.1  เงินสด 
                        6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบรหิารสวนตําบล  โดยเปนเชค็ลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทาํการของทางราชการ 
                        6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  1.4    
                        6.4    พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                        6.5   หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษทัเงินทุนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตวัอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะ
สัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกนิ 10 ลานบาท) 
                           หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15   วัน   นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา              
(ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7.   คาจางและการจายเงิน 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน… 1  ..งวด  ดังนี ้

       งวดที่  1   เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ…100%..ของคาจางเมือผูรับจางได 
ปฏิบัติงานแลวเสร็จทั้งหมดตามสัญญาจางรวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอยและคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดทําการตรวจรับงานเรียบรอยแลวใหแลวเสร็จภายใน…30…วัน 
        งวดที่    2  เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ…-……ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบตัิงาน
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..ใหแลวเสร็จภายใน……………วัน 
                                  งวดที่     3    เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…………ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………..ใหแลวเสร็จภายใน……………วัน 
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                     งวดท่ี   4    เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ………...ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………ใหแลวเสร็จภายใน……………วนั 

งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ………..ของคาจาง   เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

8. อัตราคาปรบั 
   คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

              9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
    ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3  

แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาไมนอยกวา   1    ป  
นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน   โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
  10.  สงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

       10.1  เงินคาจางสําหรับงานครั้งนี้  ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2550  (แกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550)   แกไขเปลี่ยนแปลง
คร้ังที่  1  อนุมัติเมื่อวันที่  19  เดือน กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2550  เงินงบประมาณตั้งจายจากเงินสํารองรายรับ 
 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  เงนิงบประมาณตั้งจายจากเงินสํารองรายรับ 
                     10.2   เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสัง่หรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้นตองนาํเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดนิอยู   และสามารถใหบริการ 
รับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผูเสนอราคา  ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี ้
                             (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชนาวภีายใน 7  วัน  นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ   เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                              (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดยีวกับเรอืไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวใีห
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

/ (3) ในกรณี......... 
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                               (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัตติาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตาม 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี        
  10.3   ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ  6   องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหาย   (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                         10.4   องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข    เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ   กาํหนดใน
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

11. มาตรฐานฝมือชาง  
                      เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนีแ้ลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมี
และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒบิัตรระดับ   
ปวช.   ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํา
กวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้

11.1   ชางกอสราง หรือชางโยธา 
11.2 ……………-…………….  
11.3 ……………-……………. 

12.   ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 

 
 

      องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
 
(ลงชื่อ) 
     ( นางสุนทร ี  ศรีวงษชัย ) 

                             วันที่   15   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
เลขที่  2/2549 

บันทึกขอขยายเวลาแนบทายสัญญาจาง 
  บันทึกฉบับนีท้ําขึ้น  ณ  ที่องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ตําบลหวยบง  อําเภอเมอืง  จังหวดัชัยภูมิ    
เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2549   ระหวางองคการบริหารสวนตําบลหวยบง                             โดย  นายบุญถ่ิน  ศรี
วงษชัย  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง”   ฝายหนึ่งกับหาง
หุนสวนจํากดั  เมงเซงฮง  โดย  นายอดิศักดิ ์ สันติธรรมนนท  สํานักงานตั้งอยูที่บานเลขที่  124-125  ถนน
หฤทัย  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “ผูรับจาง”  อีกฝายหนึ่งโดยมี
ขอตกลงกันดงัตอไปนี ้
  ผูรับจางขอขยายเวลาดําเนินการโครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่การเกษตรบานหินกอง  หมูที่  6 
ตําบลหวยบง  อําเภอเมือง  จงัหวัดชยัภูมิ  รายละเอียด ดังนี้ 
     -  ขุดขนดินทําคันทาง  ขนาดฐานกวาง   6.00   เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร    
      ยาว  1,720   เมตร  สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร   ปริมาตรดินไมนอยกวา   4,300  ลบ.ม.   
                พรอมเกรดปรับแตงคันทางเรียบรอย 
       -  ทอระบายน้าํ ค.ส.ล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   3   แหงๆละ    7   ทอน  รวม   21  ทอน 
       พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
  -   ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง)   
  ออกไปอีกจํานวน  30  วัน  เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนชวงฤดูทํานามีตนขาวของราษฎรอยูใกลบริเวณ
งานจะทําใหเกิดความเดือดรอนตอราษฎรภายในพืน้ที่ดงักลาวจึงขอขยายเวลาออกไปอีก  จํานวน  30  วัน  เร่ิม
ตั้งแตวนัที่  27  ตุลาคม  2549  ถึงวันที่  25  พฤศจิกายน   2549 
  บันทึกขอตกลงนี้ทําขึ้นสองฉบับ  มีขอความเปนอยางเดยีวกันผูวาจางและผูรับจางไดอานเขาใจขอความ
โดยละเอยีดตลอดแลว  และไดถือเสมือนเปนเอกสารสวนหนึ่งของสัญญาจางเลขที่  49/2549   ลงวนัที่  26  
กันยายน  2549  จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเก็บไวฝายละฉบับ  
 
 
  (ลงชื่อ)    ผูวาจาง       (ลงชื่อ)        ผูรับจาง 
  (นายบุญถ่ิน  ศรีวงษชัย)    (นายอดิศักดิ์  สันติธรรมนนท) 



 
  (ลงชื่อ)    พยาน        (ลงชื่อ)          พยาน 
  (นางรุงนภา      ศรีจําปา)           (นางจารณุี      บํารุงชาติ) 
 
 
 

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
ที่ - วันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ.2549 
เรื่อง      ขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงาน 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

  ตามที่หางหุนสวนจํากัด  เมงเซงฮง  ไดทําสัญญาจางโครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่ทําการเกษตรบานหินกอง  หมูที่  6  
ตําบลหวยบง  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ตามสัญญาเลขที่  49/2549  ลงวันที่  26  กันยายน  2549  ผูควบคุมงานไดเรียนคณะกรรมการ
ตรวจการจางวา  ทางหางไดทําหนังสือช้ีแจงวาไมสามารถดําเนินการโครงการยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่ทําการเกษตรได  เนื่องจาก
ชวงเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน  เปนชวงฤดูฝน และประกอบกับปนี้ฝนตกชุกมากเปนหวงระยะเวลาที่ขาวกําลังตั้งทองออกรวง ซึ่ง
หากดําเนินการกอสรางอาจทําใหพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย  และคณะกรรมการตรวจการจางไดเขาไปตรวจดูสถานที่แลว  
ปรากฏวาไมสามารถปฏิบัติงานได  ตามที่ทางหางฯ  ผูแจงเห็นสมควรขยายเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีก  ต้ังแตวันที่  27  ตุลาคม  2549    
ถึงวันที่  25  พฤศจิกายน  2549  เปนระยะเวลา  30  วัน     และจะไดติดตามเรงรัดใหเขาปฏิบัติงานตอไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

     (ลงช่ือ)    เจาหนาที่พัสดุ 
                  (นางประภัสสร  หวยชัยภูมิ) 

     (ลงช่ือ)    หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
      (นางสุนทรี    ศรีวงษชัย) 
    คณะกรรมการตรวจการจาง 

   (ลงช่ือ)    ประธานกรรมการ 
   (นายนพพร       ทิศเหนือ) 
  (ลงช่ือ)    กรรมการ 
   (นายครรชิต      มิตรสันเทียะ) 
  (ลงช่ือ)    กรรมการ 
   (นายสมชาย      ปญญากลา) 
   (ลงช่ือ)    กรรมการ 
     (นายอุบล   พลเอน) 
  (ลงช่ือ)    กรรมการ 
     (นางทองพูน  ทองจํารูญ) 



       อนุมัติ 

 

          (นายบุญถิ่น    ศรีวงษชัย) 
           นายกองคากรบริหารสวนตําบลหวยบง 
 ที่ ชย 77202/ว.                            องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
                ถนนสาย บ. กุดตุม - บ. หินกอง 
                ชย  36000 
 

18     พฤศจิกายน  2549 

เร่ือง      ขอขยายเวลาการปฏบิัติงาน 

เรียน     ผูจัดการหางหุนสวนจํากัด  เมงเซงฮง 
 

  ตามที่ทางหางฯ  ไดทําหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจการจางเมื่อวันที ่ 18  ตุลาคม  2549  เร่ือง  ขอ
ขยายเวลาปฏิบัติงานไดรายละเอียดแจงแลว  นั้น  หวัหนาสวนโยธา  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจ
บริเวณพืน้ที่ทีจ่ะทําโครงการยกระดับคนัดินทําถนนไปพื้นที่ทําการเกษตรบานมวงเงาะ  หมูที่  4  ปรากฏวา
เปนชวงฤดูฝน และประกอบกับปนี้ฝนตกชกุมากเปนหวงระยะเวลาที่ขาวกําลังตั้งทองออกรวง ซ่ึงหาก
ดําเนินการกอสรางอาจทําใหพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย   ไมสามารถที่จะทํางานไดใหแลวเสร็จ
ตามที่ทางหางฯ  แจงรายละเอียด 
  คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาแลว  เห็นสมควรใหผูรับจางขยายเวลาการปฏิบัติงานออกไป
อีก  ตั้งแตวันที่  27  ตุลาคม  2549  ถึงวันที ่ 25  พฤศจิกายน  2549  เปนระยะเวลา  30  วัน 
 
 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

                (นายบญุถ่ิน   ศรีวงษชัย) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 
สวนการคลัง อบต. 



โทร.โทรสาร 0-4481-0054 

 

 

 
ที่ ชย 77202/ว.                            องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
                ถนนสาย บ. กุดตุม - บ. หินกอง 
                ชย  36000 

   18   พฤศจิกายน  2549 

เร่ือง      ขอขยายเวลาการปฏบิัติงาน 

เรียน     ผูจัดการหางหุนสวนจํากัด  เมงเซงฮง 
 

  ตามที่ทางหางฯ  ไดทําหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจการจางเมื่อวันที ่ 18  ตุลาคม  2549  เร่ือง  ขอ
ขยายเวลาปฏิบัติงานไดรายละเอียดแจงแลว  นั้น  หวัหนาสวนโยธา  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจ
บริเวณพืน้ที่ทีจ่ะทําโครงการยกระดับคนัดินทําถนนไปพื้นที่ทําการเกษตร        บานหินกอง  หมูที ่ 6  ปรากฏ
วาเปนชวงฤดฝูน และประกอบกับปนี้ฝนตกชุกมากเปนหวงระยะเวลาที่ขาวกําลังตั้งทองออกรวง ซ่ึงหาก
ดําเนินการกอสรางอาจทําใหพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย   ไมสามารถที่จะทํางานไดใหแลวเสร็จ
ตามที่ทางหางฯ  แจงรายละเอียด 
  คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาแลว  เห็นสมควรใหผูรับจางขยายเวลาการปฏิบัติงานออกไป
อีก  ตั้งแตวันที่  27  ตุลาคม  2549  ถึงวันที ่ 25  พฤศจิกายน  2549  เปนระยะเวลา  30  วัน 
 
 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

                (นายบญุถ่ิน   ศรีวงษชัย) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 
สวนการคลัง อบต. 



โทร.โทรสาร 0-4481-0054 

 

 

 

  
 


