
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

เร่ือง  สอบราคาซื้อวัสดุ  ประจําปงบประมาณ 2550 
…………………………………….. 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง มีความประสงคจะสอบราคาซื้อวัสดุกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  โดยใชแรงงานเปนหลัก บานหวยบงใต  หมูที่ 3 บานหนองไมงาม  หมูที่  11  และบานหนอง
ชุมแสง  หมูที่  13    ดังตอไปนี้ 
 โครงการที ่ 1    ซ้ือวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยใชแรงงานเปนหลัก ภายในหมูบานหวยบงใต  หมูที่  3  บานหนองไมงาม  หมูที่  11  และบาน
หนองชุมแสง  หมูที่  13    ราคากลางกําหนดไว   330,300.- บาท (สามแสนสามหมื่นสามรอยบาทถวน)   
ตําบลหวยบง  อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชยัภูม ิ
    รายละเอียดท่ีจะซื้อ 

ปริมาณ  
ที่ 

 
รายการ จํานวน หนวย 

 
หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 1,138 ถุง 
2 ทรายรองพื้นทาง 63 ลบ.ม. 
3 หินผสมคอนกรีต 141 ลบ.ม. 

4 หินผสมคอนกรีต 188 ลบ.ม. 
5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 

0.10 x 0.30 ม. 
1,250 ตร.ม. 

6 เหล็กเสน  RB SR24  ขนาด Ø 15 มม. 12 เสน 
7 ลวดผูกเหลก็ 18 ก.ก. 
8 ยางมะตอย 100 ลิตร 
9 แผนซีโลเท็ก 4 แผน 
10 ทอ PVC ขนาด Ø ¾” 14 ทอน 
11 ลูกรังไหลถนน 40 ลบ.ม. 
12 ทอระบายน้ํา คสล. (มอก.ช้ัน 3) ขนาด  

0.30 x 1.00 ม. 
7 ทอน 

13 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ไวแลว 

/ ผูมีสิทธิ์.............. 
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ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาวและไมเปนผูถูกแจงเวียน

ช่ือเปนผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินในขณะทีย่ื่นซอง
สอบราคา 

กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่   30  มีนาคม  2550   ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึงเวลา  10.30  น.    ณ             
ที่ศูนยรวมขอมูลขาวสาร  อบต.  ระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอเมืองชัยภูมิช้ัน 2)  และกําหนดเปดซองสอบราคา
ในวนัที่  30  มีนาคม  2550   ตั้งแตเวลา  10.40  น.  เปนตนไป 
 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,500.-บาท  ไดทีท่ําการองคการบริหารสวน
ตําบลหวยบง  ตําบลหวยบง  อําเภอเมือง  จงัหวัดชยัภูมิ   ระหวางวันที่   16  มีนาคม 2550  ถึงวันที่  29   
มีนาคม  2550  ในเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข   0-4481-0054   
 
 
     ประกาศ ณ วนัที่  15  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2550 
       
     

   (นายบุญถ่ิน    ศรีวงษชัย) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 3 /2550 



การจัดซื้อวัสดกุอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองชุมแสง โดยใชแรงงานราษฎร 
บานหวยบงใต  หมูที่  3  บานหนองไมงาม  หมูที่ 11 และบานหนองชุมแสง  หมูที่  11   
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง ลงวันที่  15  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550 

……………………………. 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ
วัสดุกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยใชแรงงานเปนหลัก   ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
ตําบลหวยบง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีรายละเอียด ดังนี้ 
          1.   คาวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานราษฎร  บานหวยบงใต     หมูที่  3   บานหนองไม
งาม  หมูที่  11  และบานหนองชุมแสง  หมูที่  13  ต.หวยบง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  ราคากลางกําหนดไว    330,300.- บาท              
(สามแสนสามหมื่นสามรอยบาทถวน)  (รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ) 

1.   เอกสารแนบทายของเอกสารสอบราคา 
1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และตองไมเปนผูถูกแจง 

เวียนช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคา
กับองคการบริหารสวนตําบล 
        2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.   หลักฐานการเสนอราคา 
   ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานตัวจริงและสําเนาแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
   3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  3.2   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา รวม ทั้งรายการและจํานวนตัวอยาง(ถามี) 
3.4 ใบเสร็จรับเงินคาขายรายละเอียดของโครงการ 

 4.   การยื่นซองสอบราคา 
   4.1   ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงรายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข  หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงรายมือ
ช่ือผูเสนอราคา พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

/ 4.2 ผูเสนอ............. 
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    4.2   ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่จะเสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่ง
เปนคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ จนกระทั่งสงมอบพัสดุให 
  ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  60  วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดยกําหนด
ยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3  ผูเสนอราคาตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
     4.4    ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ….-…..
ไปพรอมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะยึดไวเปนเอกสารของทาง
ราชการ 
  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
ทํานิติกรรมกแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ……-…….วัน 
  4.5   ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอจํานวน……-……..(หนวย)เพื่อใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว องคการบริหารสวนตําบลจะคืนใหแกผูเสนอราคา 
  4.6   กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถ่ี
ถวนและและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.7   ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่ 3 / 2550” โดยยื่นโดยตรงตอองคการ
บริหารสวนตําบลตั้งแตวันที่  30  มีนาคม  2550  ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร  ( ที่วาการ
อําเภอเมืองชัยภูมิ )  

   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   และคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่  30  มีนาคม  2550 ต้ังแตเวลา     10.40 น.  เปนตนไป 
  5.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะตัดสินดวยราคารวม   (ราคารวม/ราคาตอรายการ/
ราคาตอหนวย) 
             5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมถูกตองตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4   แลว   คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น    เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย    หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสารสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบล 
             5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันใน
กรณี ดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  
หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
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(2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา)  หรือลงรายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด

หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
(3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสารสําคัญ

หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงรายมือช่ือ

พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
          5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ องคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิ์ ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได 
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
         5.5   องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การเสนอราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหาร
สวนตําบลหวยบงจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เช่ือวาการเสนอ
ราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

6. การทําสัญญาซื้อขาย 
           6.1   ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ 
นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 

6.2   ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5วันทําการของ
ทางราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบราคา
จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาที่ระบุในขอ 1.3  กับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน…7…วันนับถัดจากวันที่
ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคาสิ่งของที่สอบราคาไว ใหองคการ
บริหารสวนตําบลยึดถือในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 
     (1)  เงินสด 

(2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ
กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

(3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 
1.4 
(4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา(ผูขาย) พน
จากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

7.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน 

 
/ การรับประ............ 
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8.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3 

แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา    1   เดือน  - ป 
นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบโดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  7   นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
ชํารุดบกพรอง 
 กรณีตรวจสอบแลวคุณภาพนมไมไดมาตรฐานที่กําหนด ผูขายจะตองรับผิดชอบความเสียหายหรือความบกพรอง
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยผูซื้อมีสิทธิท์ี่จะงดจายเงินทั้งหมดหรือบางสวนหรือเรียกเงินคืนตามสัญญาได 

9.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
9.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  

พ.ศ. 2550  (แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550)   แกไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่  1  
อนุมัติเมื่อวันที่  19  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2550  เงินงบประมาณตั้งจายจากเงินสํารองรายรับ 
           การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  เงินงบประมาณตั้งจายจากเงินสํารองรายรับ 
            9.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวมาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทาง
เรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู
เสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฎิบัติตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวมาจากตางประเทศตอสํานัก 
งานคณะกรรมการสงเสริมการพาณชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธ ิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ(2) ผูขายจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

9.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี)รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
            9.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี) 

    องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

                      (ลงช่ือ) 

             (นางสุนทรี   ศรีวงษชัย) 
            วันที่   15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2550 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ   องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
ท่ี   - วันที่   12  มีนาคม   2550  
เร่ือง    ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการการกําหนดราคากลางซื้อวัสดุกอสรางโครงการถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กโดยใชแรงงานเปนหลัก    จํานวน   1  โครงการ 

เรียน     นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง ไดตัง้ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2550   
(แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550)  แกไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  
อนุมัติเมื่อวันที่  19  เดือน กมุภาพันธ  พ.ศ. 2550  หมวดคาครุภัณฑที่ดนิและสิ่งกอสราง  ประเภทงาน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานราษฎร  (แกไขปญหาความยากจนในหมูบาน)  งบประมาณตั้งไว  
449,800.- บาท  เบิกจายแลว      -           บาท  คงเหลือ   449,800.- บาท  อางถึงหนังสือที่  ดวนที่สุด  ที่ มท. 
0824.6/6028  ลงวันที่  13 ตลุาคม  2549   เร่ืองซักซอมแนวทางการปฏบิัติเกี่ยวกับเงนิรายรับขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประจาํปงบประมาณ 2549  ประกอบกับ รายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง คร้ังที่  33/2550  เมื่อวันที่  19  กมุภาพันธ 2550  อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
คําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ประเภทงานยกระดับคันดินทําถนนไปพื้นที่ทํา
การเกษตร  งบประมาณตั้งจายจากเงินสํารองรายรับ   ตามรายการดังตอไปนี ้
          1.   คาวสัดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานราษฎร  บานหวยบงใต    หมูที ่ 3 
บานหนองไมงาม  หมูที่  11  และบานหนองชุมแสง  หมูที่ 13   งบประมาณตั้งไว    330,300.-  บาท  (สามแสน
สามหมื่นสามรอยบาทถวน) 

-      ขนาดผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร     หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา  1,250  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบของ อบต.หวยบง เลขที่  
ถ.01/2549)  

 สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใชแรงงานราษฎร (แกไขปญหาความยากจนในหมูบาน)  แบบ ปร.4  
จํานวน  1  แผน 
  เพื่อใหการจัดซื้อตามโครงการดังกลาว เปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 (แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  3  
พ.ศ. 2544)  ขอ  12  (2) ขอ 14  และขอ  21 (1) (6)  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองมาตราการการปองกัน
หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536  ตามหนังสือ 
 

/ สํานัก............... 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 020/ว1  ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 
1204/5692 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2537  ขอ 2 ใหแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  ประกอบดวย
รายละเอียด ดังนี้ 

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และพรอมนี้ไดแนบคําสั่งมาเพื่อโปรดลงนามดวยแลว 

 
 

 (ลงชื่อ)       เจาหนาทีพ่สัดุ 
    (นางประภัสสร  หวยชัยภูม)ิ 
               เจาหนาที่พัสดุ 
- ตรวจสอบถูกตอง 

 
 (ลงชื่อ)    หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

  (นางสุนทรี       ศรีวงษชัย) 
                   หัวหนาสวนการคลัง 
 
-   เห็นควรอนุมัต ิ
 

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



             คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
        ที่  32/ 2550 

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

  เพื่อใหการดําเนินการจดัซื้อวัสดุกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช
แรงงานราษฎร  บานหวยบงใต  หมูที่ 3  บานหนองไมงาม  หมูที่  11  และบานหนองชุมแสง  หมูที่  13   ตําบล
หวยบง  ตามงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 (แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2550)  แกไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  อนุมัติเมื่อวันที่  19  เดือน กมุภาพันธ  
พ.ศ. 2550 เงินงบประมาณตั้งจายจากเงินสํารองรายรับ  เปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย  จึงอาศยัอํานาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 (แกไขเพิ่มเตมิถึง ฉบับที่  
3  พ.ศ. 2544)   ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองมาตรการการปองกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการ   
เสนอราคาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0202/ว1  ลงวันที่ 3 
มกราคม 2537 มติคณะรัฐมนตรี  เร่ืองมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาเฉพาะกรณี
การกําหนดราคากลางของงานกอสรางนั้นไวในประกาศสอบราคาดวย ตามหนังสือที ่มท 1005/ว102 ลงวันที่ 3 
มีนาคม 2541  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรทีี่ นร 1204/5692   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2537  ขอ 2 ใหแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ประกอบดวย     รายละเอียด ดังนี ้
  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ประกอบดวย 
 1.   นายบุญถ่ิน  ศรีวงษชัย ประธานกรรมการบริหาร  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 
 

/2.เก็บรักษา…………… 
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3. เก็บรักษารายละเอียดการคํานวณราคากลางไวโดยถือเปนเอกสารสําคัญและ 

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

4. จัดทําบันทึกคาํชี้แจง สงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานภูมภิาค 
กรณีที่ผลงานการประกวดราคาสูงหรือต่ํากวาราคากลางที่กําหนดไว 15 % ขึ้นไป ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดวนที่สุด ที่ นร 0205/ว12 ลงวันที่ 13 มกราคม 2541 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่    12  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
 
 
      (นายบุญถ่ิน  ศรีวงษชัย) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
ท่ี   - วันที่   12  มีนาคม  2550  
เร่ือง    การกําหนดราคากลางซื้อวัสดุกอสรางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานเปนหลัก      

บานหวยบงใต  หมูที่ 3  บานหนองไมงาม หมูที่  11  บานหนองชุมแสง  หมูที่  13 
 
เรียน     นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 

 ตามคําสั่ง องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ที่  32 / 2550  ลงวันที่  12  มีนาคม   2550    เร่ือง   
แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ซ้ือวัสดุกอสรางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงาน
เปนหลัก บานหวยบงใต  หมูที่  3  บานหนองไมงาม  หมูที่  11  และบานหนองชุมแสง  หมูที่ 13  ขนาดผิว
จราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา  1,250  
ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบของ อบต.หวยบง เลขที่  ถ.01/2549)   ซ่ึงมีคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง  ดังนี ้
  1.  นายบุญถ่ิน  ศรีวงษชัย  นายก  อบต.  ประธานกรรมการ 
  2.  นายนพพร  ทิศเหนือ  หัวหนาสวนโยธา กรรมการ 
  3.  นายครรชิต  มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  กรรมการ 
คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดตกลงสรุป  เร่ืองราคากลางตามโครงการ  จํานวน 1  โครงการ   
รายละเอียดดังนี้ 
  1.   คาวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานราษฎร  บานหวยบงใต     หมูที่  3           
บานหนองไมงาม  หมูที่  11  และบานหนองชุมแสง  หมูที่  13  ราคากลางกําหนดไว   330,300.-บาท             
(สามแสนสามหมื่นสามรอยบาทถวน) 

โดยมีรายละเอยีดตามเอกสารประมาณราคาของสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง ซ่ึงประมาณ
ราคาเมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2549   คณะกรรมการกําหนดราคากลางไว  330,300.-บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
และดําเนินการตอไป 
  

            (ลงชื่อ)……………………………ประธานกรรมการ  
            (นายบญุถ่ิน    ศรีวงษชัย) 

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

      (นายนพพร      ทิศเหนือ)     (นายครรชิต   มิตรสันเทียะ) 
 
 



 
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ที่   33 / 2550 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินการจดัซื้อวัสดุกอสราง 

…………………………………….. 
            เพื่อใหการจัดซื้อวัสดุกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน โดยใชแรงงานราษฎร 
บานหวยบงใต  หมูที่ 3 บานหนองไมงาม  หมูที่ 11 และบานหนองชุมแสง  หมูที่  13   ตําบลหวยบง   จํานวน  1  โครงการ              
(แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550)  แกไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1   อนุมัติเมื่อวันที่  
19  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2550  เงินงบประมาณตั้งจายจากเงินรายรับ  เปนจํานวนเงิน 330,300.-บาท   (สามแสนสามหมื่น
สามรอยบาทถวน)   โดยวิธีสอบราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2538   (แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2544  ขอ  12 (2)   ขอ  14   และขอ  21 (1) , (6)  เปนไปดวยความเรียบรอยและ
ถูกตองตามระเบียบ    จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจรับพัสดุ  ดังนี้ 

1. นางประภัสสร   หวยชัยภูมิ เจาหนาที่พัสดุ  เปนเจาหนาที่รับซองสอบราคา 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อวัสดุ 
1.   นางสุนทรี  ศรีวงษชัย  ตําแหนง   หัวหนาสวนการคลัง   ประธานกรรมการ 
2.   นางรุงนภา   ศรีจําปา  ตําแหนง    เจาพนักงานการเงินและบัญชี  กรรมการ 
3.   นางจารุณี   บํารุงชาติ  ตําแหนง    เจาหนาที่จัดเก็บรายได   กรรมการ  
4.   นายสายันต   ช่ืนใจ  ตําแหนง    ประชาคมหมูบานหมูที่ 3   กรรมการ 
5.   นายสมหมาย  ศรีวงษชัย    ตําแหนง    ประชาคมหมูบานหมูที่ 13   กรรมการ 

       คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน 
1.   นายนพพร     ทิศเหนือ  ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา    ประธานกรรมการ 
2.   นายครรชิต    มิตรสันเทียะ ตําแหนง   นายชางโยธา    กรรมการ 
3.   นายสมชาย   ปญญากลา  ตําแหนง  เจาหนาที่บันทึกขอมูล   กรรมการ 
4.   นายทองสุข   ลองจํานง  ตําแหนง   ประชาคมหมูบานหมูที่ 3   กรรมการ 
5.   นายสมิง   เพ็งสุวรรณ   ตําแหนง  ประชาคมหมูบานหมูที่  13   กรรมการ      

     ชางควบคุมงาน 
1.  นายครรชิต     มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  ชางผูควบคุมงาน 

  ใหผูที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัด  อยาใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ เสร็จแลวรายงานผลให
ทราบ 

                  สั่ง  ณ  วันที่   12    เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2550 
 

                    (นายบุญถิ่น  ศรีวงษชัย) 
                         นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ   องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
ท่ี   - วันที่   12  มีนาคม   2550  
เร่ือง    ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุกอสรางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงาน

ราษฎร  บานหวยบงใต หมูที่ 3  บานหนองไมงาม หมูที่ 11 และบานหนองชุมแสง  หมูที่ 13 

เรียน     นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง     ไดตั้งขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   พ.ศ.  2550   
(แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550)  แกไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1   
อนุมัติเมื่อวันที่  19  เดือน กมุภาพันธ  พ.ศ. 2550 เงินงบประมาณตั้งจายจากเงนิสํารองรายรับ   หมวดคา
ครุภัณฑทีด่ินและสิ่งกอสราง  ประเภทงานถนนคอนกรตีเสริมเหล็กโดยใชแรงงานราษฎร  (แกไขปญหา
ความยากจนในหมูบาน)  งบประมาณตั้งไว 449,800.-บาท  เบิกจายแลว    -      บาท  คงเหลือ   449,800.-บาท  
ตามรายการดังตอไปนี ้
          1.   คาวสัดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานราษฎร  บานหวยบงใต   หมูที่  3 
บานหนองไมงาม  หมูที่ 11 และบานหนองชุมแสง  หมูที่ 13 ต.หวยบง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  ราคากลางกําหนดไว    
330,300.-  บาท  (สามแสนสามหมื่นสามรอยบาทถวน) 

-      ขนาดผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา  1,250  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบของ อบต.หวยบง เลขที่  
ถ.01/2549) 

  รายละเอียดตามใบสรุปประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5    จํานวน  1  แผน  
  รายละเอียดตามใบปริมาณราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใชแรงงาน  แบบ ปร.4      จํานวน  1  แผน   

เพื่อใหการจัดซื้อ/จัดจางตามโครงการยกระดับคันดนิทําถนนไปพื้นทีก่ารเกษตร    บานหวยบงใต         
หมูที่   3        บานหนองไมงาม  หมูที่ 11  และบานหนองชุมแสง  หมูที่  13  เปนเงินทั้งสิ้น   330,300.- บาท 
(สามแสนสามหมื่นสามรอยบาทถวน)  โดยวิธีสอบราคาเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 (แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2544 ) ขอ 12 (2) ขอ14  ขอ 21 (1) , (6)    จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจดัซื้อวัสดุกอสราง ดังตอไปนี้ 
1. นางประภัสสร  หวยชัยภมิู  เจาหนาท่ีพัสดุ   เปนเจาหนาท่ีรับซองสอบราคา 
         คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อวัสด ุ
1.   นางสุนทรี  ศรีวงษชัย  ตําแหนง   หัวหนาสวนการคลัง   ประธานกรรมการ 
2.   นางรุงนภา   ศรีจําปา  ตําแหนง    เจาพนักงานการเงินและบัญช ี  กรรมการ 
3.   นางจารุณี   บํารุงชาติ  ตําแหนง    เจาหนาที่จดัเก็บรายได   กรรมการ  

- 2 - 
4.   นายสายันต   ช่ืนใจ  ตําแหนง    ประชาคมหมูบานหมูที่ 3  กรรมการ 
5.   นายสมหมาย  ศรีวงษชัย ตําแหนง    ประชาคมหมูบานหมูที่ 13  กรรมการ 



       คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / คณะกรรมการตรวจการปฏิบตัิงาน 
1.   นายนพพร     ทิศเหนือ ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา   ประธานกรรมการ 
2.   นายครรชิต    มิตรสันเทียะ ตําแหนง   นายชางโยธา    กรรมการ 
3.   นายสมชาย   ปญญากลา ตําแหนง  เจาหนาที่บันทกึขอมูล   กรรมการ 
4.   นายทองสขุ   ลองจํานง ตําแหนง   ประชาคมหมูบานหมูที่ 3  กรรมการ 
5.   นายสมิง   เพ็งสุวรรณ  ตําแหนง  ประชาคมหมูบานหมูที่  13  กรรมการ      

     ชางควบคมุงาน 
1.  นายครรชิต     มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  ชางผูควบคุมงาน 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่
แนบมาพรอมนี้แลว 
    
 

 (ลงชื่อ)                 เจาหนาที่พัสด ุ
                 (นางประภัสสร   หวยชัยภูม)ิ 
      

- ตรวจสอบถูกตอง 
 
(ลงชื่อ)       หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ

       (นางสุนทรี    ศรีวงษชัย) 
                        หวัหนาสวนการคลัง 

- เห็นควรอนุมัต ิ
 

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

 
 



รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ 
ปริมาณ  

ที่ 
 

รายการ จํานวน หนวย 
 
หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 1,138 ถุง 
2 ทรายรองพื้นทาง 63 ลบ.ม. 
3 หินผสมคอนกรีต 141 ลบ.ม. 

4 หินผสมคอนกรีต 188 ลบ.ม. 
5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 

0.10 x 0.30 ม. 
1,250 ตร.ม. 

6 เหล็กเสน  RB SR24  ขนาด Ø 15 มม. 12 เสน 
7 ลวดผูกเหลก็ 18 ก.ก. 
8 ยางมะตอย 100 ลิตร 
9 แผนซีโลเท็ก 4 แผน 
10 ทอ PVC ขนาด Ø ¾” 14 ทอน 
11 ลูกรังไหลถนน 40 ลบ.ม. 
12 ทอระบายน้ํา คสล. (มอก.ช้ัน 3) ขนาด  

0.30 x 1.00 ม. 
7 ทอน 

13 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 
    

ราคาวัสดุ
เปนราคาซึ่ง
ไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่
มไวแลว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกของเจาหนาที่ปดประกาศสอบราคา 

 



เขียนที่  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 

วันที่  15   มีนาคม   พ.ศ. 2550 
 

วันนี้เวลา  11.00 น. ขาพเจา นางประภัสสร  หวยชัยภูม ิ ตําแหนง   เจาหนาที่พัสดุ  ไดนําประกาศ
สอบราคาซื้อวัสดุกอสราง  ลงวันที่  15  มีนาคม  2550   ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง ปดไว  ณ ที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลหวยบง   ตอหนาพยาน  2  คน แลว   

 

จึงไดบันทกึและลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)………………………..….ผูปดประกาศ 
                       (นางประภัสสร   หวยชัยภูม)ิ 
 

(ลงชื่อ) ……………….……….…พยาน 
                         (นางสุนทรี      ศรีวงษชัย) 
 

(ลงชื่อ) ……………………………พยาน 
               (นางเพ็ญศรี    สมานชิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกของเจาหนาที่ปดประกาศสอบราคา 

 
เขียนที่  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

 



วันที่  15   มีนาคม   พ.ศ. 2550 
 

วันนี้เวลา  11.00 น. ขาพเจา นางประภัสสร  หวยชัยภูม ิ ตําแหนง   เจาหนาที่พัสดุ  ไดนําประกาศ
สอบราคาจางเหมาโครงการยกระดับคันดนิทําถนนไปพืน้ที่การเกษตร จํานวน  3  โครงการ   ลงวันที่  15  
มีนาคม  2550   ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง ปดไว  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยบง   
ตอหนาพยาน  2  คน แลว   

 

จึงไดบันทกึและลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)………………………..….ผูปดประกาศ 
                       (นางประภัสสร   หวยชัยภูม)ิ 
 

(ลงชื่อ) ……………….……….…พยาน 
                         (นางสุนทรี      ศรีวงษชัย) 
 

(ลงชื่อ) ……………………………พยาน 
               (นางเพ็ญศรี    สมานชิต) 
 
 


