
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง   ประกาศสอบราคางานโครงการซอมแซมและปรับปรุงถนนกรวด ถนนหินคลุก  

หมู 1,4,8,11,14,16,18 จํานวน 9 โครงการ 
----------------------------------- 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ  มีความประสงคจะดําเนินการประกาศสอบราคางานโครงการ
ซอมแซมและปรับปรุงถนนกรวด ถนนหินคลุก หมู 1,4,8,11,14,16,18 จํานวน 9 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนหินคลุก พรอมสาดเกลี่ย หมู 1 จํานวน 2 สาย ดังนี้ 

สายท่ี 1 จากไรนายเหมาะ   ตุมนิลกาล  ถึงถนนลาดยางสายทุงคอก-ดอนกอก ผิวจราจรกวาง  
3.50 เมตร ระยะทางยาว 2.100 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 120 ลบ.ม. (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอ
สุพรรณกําหนด) 

สายท่ี 2 จากถนนลาดยางทางหลวงสายทุงคอก-พระแทนดงรัง  ถึงถนนลาดยางสายทุงคอก-ดอนกอก  
ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 1.400 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 100 ลบ.ม. พรอมปาย
โครงการ (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนกรวด พรอมสาดเกลี่ย หมู 4 จากถนนเรียบคลองดาดคอนกรีต
ชลประทาน 6 ถึงไรนายทนงศักดิ์  ตันติเกษตรกิจ ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 0.900 กิโลเมตร หรือมี
ปริมาณกรวดไมนอยกวา 250 ลบ.ม. (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนหินคลุก พรอมสาดเกลี่ย หมู 4 จํานวน 8 สาย ดังนี้ 

สายท่ี 1 จากสะพานขามคลองชลประทาน 8 ถึงสวนกลวยไม  ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทางยาว  
0.950 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 80 ลบ.ม.  

สายท่ี 2 จากถนนลาดยางสายทุงคอก-ดอนกอก  ถึงไรนายสมพงษ  วุฒิเกษตรกิจ ผิวจราจรกวาง  
4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.250 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 30 ลบ.ม.  

สายท่ี 3 จากสะพานขามคลองชลประทาน 8     ถึงบานนายสําเริง  สําเนียงงาม   ผิวจราจรกวาง  
3.00 เมตร ระยะทางยาว 0.400 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 50 ลบ.ม.  

สายท่ี 4 จากสะพานขามคลองชลประทาน 8 ถึงศาลเจา ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว  
1.100 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 100 ลบ.ม.  

สายท่ี 5 จากถนนลาดยางสายทุงคอก-ดอกกอก ถึงคลองดินระบายน้ํา ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1.000 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 100 ลบ.ม.  
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สายท่ี 6 จากถนนลาดยางสายทุงคอก-ดอกกอก   ถึงไรนายทรงวุฒิ  โชคดํารงสุข  ผิวจราจรกวาง  
4.00 เมตร ระยะทางยาว 1.400 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 150 ลบ.ม.  

สายท่ี 7 จากบานนายแซม จิตรอาย  ถึงบานนายประชา  ใจบุญ ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 



ยาว 0.250 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 30 ลบ.ม.  
สายท่ี 8 จากคลองดาดคอนกรีตชลประทาน 8   ถึงบานนายบุญสง รัตนกิตติกุล   ผิวจราจรกวาง  

4.00 เมตร ระยะทางยาว 1.800 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 250 ลบ.ม. พรอมปายโครงการ 
(รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนหินคลุก พรอมสาดเกลี่ย หมู 8 จากถนนลาดยางสายหนองกระดี่-
หนองพันเทา ถึงบานนายชินโชติ  ไทยโสภา  ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 1.300 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไมนอยกวา 220 ลบ.ม.พรอมปายโครงการ (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด) 
  โครงการปรับปรุงถนนกรวด พรอมสาดเกลี่ย หมู 11 จากถนนลาดยางสายทุงคอก-พระแทนดงรัง  ถึง
ถนนลาดยางสายหนองเปดน้ํา-หนองสามเกวียน  ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2.000 กิโลเมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 600 ลบ.ม. พรอมปายโครงการ (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนหินคลุก พรอมสาดเกลี่ย หมู 11   จากถนนลาดยางทางหลวงสาย
ทุงคอก-พระแทนดงรัง ถึงบานนางยุพา  ถมสวัสดิ์ ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 0.300 กิโลเมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 220 ลบ.ม.  (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนหินคลุก พรอมสาดเกลี่ย หมู 14 จํานวน 2 สาย ดังนี้ 

สายท่ี 1 จากวัดเขาแมงมุม ถึงถนนลาดยาง สปก. (ดอนมะละกอ) ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1.600 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 100 ลบ.ม. (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณ
กําหนด) 
  สายท่ี 2 จากถนนลาดยางหนองกระดี่-หนองพันเทา  ถึงบานนายออย ภูสุวรรณ     ผิวจราจรกวาง 
3.50 เมตร ระยะทางยาว 1.200 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 640 ลบ.ม. พรอมปายโครงการ 
(รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนกรวด พรอมสาดเกลี่ย หมู 16  จากไรนายธีระ  จันทรวณิช   ถึง
บานนายเล็ก พิณดอนไพร ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 0.300 กิโลเมตร   หรือมีปริมาณกรวดไมนอยกวา 
60 ลบ.ม. (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนหินคลุก พรอมสาดเกลี่ย หมู 18 จํานวน 2 สาย ดังนี้ 

สายท่ี 1 จากถนนลาดยางทางหลวงสายหนองพันเทา-หัวรัง ถึงบานนายชอบ สิงหดี ผิวจราจรกวาง  
3.50 เมตร ระยะทางยาว 0.350 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 120 ลบ.ม.  
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สายท่ี 2 จากถนนลาดยางหนองพันเทา-หนองกระดี่    ถึงบานนางยุพา  แกวมีสี   ผิวจราจรกวาง  
3.50 เมตร ระยะทางยาว 0.850 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 150 ลบ.ม. พรอมปายโครงการ 
(รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  ราคากลางของงานกอสรางในครั้งนี้เปน 1,593,000.-บาท (-หนึ่งลานหาแสนเกาหม่ืนสามพันบาท
ถวน-)  

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 
2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ 

สวนทองถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 



3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอ 
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น 

4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน 
ตําบลบอสุพรรณ ณ วันประกาศสอบราคาจางกอสรางหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการสอบราคาจางกอสรางครั้งนี้ 

5. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา     716,850.-บาท  (-เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนหกพัน 
แปดรอยหาสิบทถวน-) 
  6.  เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติดังนี้ 

6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ  
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

6.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตรายรับรายจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี 
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

กําหนดย่ืนซองสอบราคาในวันท่ี 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือ 
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ชั้น 2) และกําหนดใหยื่นซองสอบราคา ณ 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณในวันท่ี 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 
2557 ระหวางเวลา 8.30 น. - 16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ) กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันท่ี 10 เดือน มกราคม 
พ.ศ. 2557 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ช้ัน 2) 
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ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.-บาท   ไดท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวน 
ตําบลบอสุพรรณ ระหวางวันท่ี 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 และดูรายละเอียด
ไดท่ีเวบไซต WWW.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 084 – 4147478 หรือ 035 – 
402279 ตอ 102 (เวนวันหยุดราชการ) และองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกลงนามใน
สัญญาจางก็ตอเม่ือมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะดําเนินการแลวเทานั้น 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 
 
      (ลงชื่อ) 
              นายธนวัน    ตันติเกษตรกิจ 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
 
 
 



การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซ้ือจัดจางงานกอสราง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจางงานกอสราง 
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ลักษณะงานโดยสังเขป 

1. ชื่อโครงการ  ซอมแซมและปรับปรุงถนนกรวด ถนนหินคลุก หมู 1,4,8,11,14,16,18 

                    จํานวน 9 โครงการ 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 1,593,000.-บาท  (หนึ่งลานหาแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน)   

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซอมแซมและปรับปรุงถนนกรวด ถนนหินคลุก หมู 1,4,8,11,14,16,18  

จํานวน 9 โครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 

 4.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  27 พฤศจิกายน 2556  

5.บัญชีประมาณราคากลาง  1,593,000.-บาท (-หนึ่งลานหาแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน-) 
5.1    ปร.4 รายละเอียดการประมาณราคา 
5.2    ปร.5 สรุปประมาณราคากอสราง 
 
6.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
6.1 นายเตชิต  แสงสวาง 
6.2 นายเสรี  ลําทา 
6.3 นายนพดล  ประสาทกลาง 
6.4 นายธารณุพัฒส  ปงอุดม 
 
 
  
 



  งานโครงการซอมแซมและปรับปรุงถนนกรวด ถนนหินคลุก หมู 1,4,8,11,14,16,18 จํานวน 9 โครงการ 
รายละเอียดดังนี้ 
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนหินคลุก พรอมสาดเกลี่ย หมู 1 จํานวน 2 สาย ดังนี้ 
  สายท่ี 1 จากไรนายเหมาะ   ตุมนิลกาล  ถึงถนนลาดยางสายทุงคอก-ดอนกอก ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 2.100 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 120 ลบ.ม. (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด) 
  สายท่ี 2 จากถนนลาดยางทางหลวงสายทุงคอก-พระแทนดงรัง  ถึงถนนลาดยางสายทุงคอก-ดอนกอก  
ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 1.400 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 100 ลบ.ม. พรอมปายโครงการ 
(รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนกรวด พรอมสาดเกลี่ย หมู 4 จากถนนเรียบคลองดาดคอนกรีตชลประทาน 
6 ถึงไรนายทนงศักดิ์  ตันติเกษตรกิจ ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 0.900 กิโลเมตร หรือมีปริมาณกรวดไมนอยกวา 
250 ลบ.ม. (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนหินคลุก พรอมสาดเกลี่ย หมู 4 จํานวน 8 สาย ดังนี้ 
  สายท่ี 1 จากสะพานขามคลองชลประทาน 8 ถึงสวนกลวยไม  ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทางยาว  
0.950 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 80 ลบ.ม.  
  สายท่ี 2 จากถนนลาดยางสายทุงคอก-ดอนกอก  ถึงไรนายสมพงษ  วุฒิเกษตรกิจ ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 0.250 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 30 ลบ.ม.  
  สายท่ี 3 จากสะพานขามคลองชลประทาน 8     ถึงบานนายสําเริง  สําเนียงงาม   ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 0.400 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 50 ลบ.ม.  
  สายท่ี 4 จากสะพานขามคลองชลประทาน 8 ถึงศาลเจา ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1.100 
กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 100 ลบ.ม.  
  สายท่ี 5 จากถนนลาดยางสายทุงคอก-ดอกกอก ถึงคลองดินระบายน้ํา ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 1.000 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 100 ลบ.ม.  
  สายท่ี 6 จากถนนลาดยางสายทุงคอก-ดอกกอก   ถึงไรนายทรงวุฒิ  โชคดํารงสุข  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1.400 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 150 ลบ.ม.  
  สายท่ี 7 จากบานนายแซม จิตรอาย  ถึงบานนายประชา  ใจบุญ ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
0.250 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 30 ลบ.ม.  
  สายท่ี 8 จากคลองดาดคอนกรีตชลประทาน 8   ถึงบานนายบุญสง รัตนกิตติกุล   ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1.800 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 250 ลบ.ม. พรอมปายโครงการ (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอ
สุพรรณกําหนด)  
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนหินคลุก พรอมสาดเกลี่ย หมู 8 จากถนนลาดยางสายหนองกระดี่-หนองพัน
เทา ถึงบานนายชินโชติ  ไทยโสภา  ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 1.300 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 
220 ลบ.ม.พรอมปายโครงการ (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด) 
 
 

-3- 
 
  โครงการปรับปรุงถนนกรวด พรอมสาดเกลี่ย หมู 11 จากถนนลาดยางสายทุงคอก-พระแทนดงรัง  ถึง
ถนนลาดยางสายหนองเปดน้ํา-หนองสามเกวียน  ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2.000 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไมนอยกวา 600 ลบ.ม. พรอมปายโครงการ (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)    
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนหินคลุก พรอมสาดเกลี่ย หมู 11   จากถนนลาดยางทางหลวงสายทุงคอก-
พระแทนดงรัง ถึงบานนางยุพา  ถมสวัสดิ์ ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 0.300 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา 220 ลบ.ม.  (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนหินคลุก พรอมสาดเกลี่ย หมู 14 จํานวน 2 สาย ดังนี้ 



  สายท่ี 1 จากวัดเขาแมงมุม ถึงถนนลาดยาง สปก. (ดอนมะละกอ) ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
1.600 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 100 ลบ.ม. (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด) 
  สายท่ี 2 จากถนนลาดยางหนองกระดี่-หนองพันเทา  ถึงบานนายออย ภูสุวรรณ     ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 1.200 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 640 ลบ.ม. พรอมปายโครงการ (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอ
สุพรรณกําหนด)  
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนกรวด พรอมสาดเกลี่ย หมู 16  จากไรนายธีระ  จันทรวณิช ถึงบานนายเล็ก 
พิณดอนไพร ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 0.300 กิโลเมตร   หรือมีปริมาณกรวดไมนอยกวา 60 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการซอมแซมกลบหลุมบอถนนหินคลุก พรอมสาดเกลี่ย หมู 18 จํานวน 2 สาย ดังนี้ 
  สายท่ี 1 จากถนนลาดยางทางหลวงสายหนองพันเทา-หัวรัง ถึงบานนายชอบ สิงหดี ผิวจราจรกวาง  
3.50 เมตร ระยะทางยาว 0.350 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 120 ลบ.ม.  
  สายท่ี 2 จากถนนลาดยางหนองพันเทา-หนองกระดี่    ถึงบานนางยุพา  แกวมีสี   ผิวจราจรกวาง  
3.50 เมตร ระยะทางยาว 0.850 กิโลเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 150 ลบ.ม. พรอมปายโครงการ (รายละเอียดตามท่ี 
อบต.บอสุพรรณกําหนด) 

 



 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง ประกาศผลผูชนะการสอบราคาจางเหมางานโครงการซอมแซมและปรับปรุงถนนกรวด ถนนหินคลุก  

หมู 1,4,8,11,14,16,18 
------------------------------------ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ      ไดดําเนินการประกาศสอบราคาเม่ือวันท่ี 20  ธันวาคม 
2556  เรื่อง สอบราคาจางเหมางานโครงการซอมแซมและปรับปรุงถนนกรวด ถนนหินคลุก หมู 1,4,8,11,14,16,18  ซ่ึงไดทํา
การเปดซองสอบราคา และพิจารณาราคาเสร็จสิ้นแลวในวันท่ี 10  มกราคม  2557 มีผูเสนอราคาดังนี้ 
 
 1………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
  ซ่ึงปรากฏวา..………………………………………………………………………………..…………….. เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตรงตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณครั้งนี้ เสนอราคา......................................……..บาท 
(……………………..……….…..………….………….………………) ราคานี้ไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว  สามารถประหยัดงบประมาณได   
1,700.-บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.10 ของเงินงบประมาณท่ีตั้งไว จึงขอประกาศให บริษัท ไอ-คอนกรีต จํากัด เปนผูชนะ
การสอบราคาครั้งนี้   
   
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2557 
 
 
        
                (นายธนวัน   ตันติเกษตรกิจ) 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 

1,591,300.- 

บริษัท ไอ-คอนกรีต จํากัด 

   -หนึ่งลานหาแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันสามรอยบาทถวน- 

หางหุนสวนจํากัด ลําพยาการโยธา  ไมพิจารณาราคา   

หางหุนสวนจํากัด ทวีผลพัฒนากอสราง  เสนอราคาเปนเงิน 1,611,900.-บาท   

บริษัท ไอ-คอนกรีต จํากัด   เสนอราคาเปนเงิน 1,591,300.-บาท  
   


