
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลทะเมนชัย 
เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า (แบบมฝีาปิด) พร้อมขยายไหล่ทาง  จ้านวน 3 โครงการ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจ้านวน 10 โครงการ 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จ้านวน 1 โครงการ 

โครงการเสรมิผิวจราจรแอสฟัสล์ติกคอนกรีต จ้านวน 1 โครงการ 
และ โครงการเจาะบ่อบาดาล   จ้านวน 1 โครงการ 

--------------------------------------------------------------- 
                    ด้วย องค์การบรหิารส่วนต าบลทะเมนชัย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างฯ ตามรายระเอียดดังนี้   
                    1. โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้้า (แบบมฝีาปิด) พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที ่๔  
บ้านหนองม่วง ต.ทะเมนชัย อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรมัย ์   ก่อสร้างขยายไหล่ทาง กว้าง1 เมตร  ยาว  90.50 
เมตร  หนา 0.15 เมตร ปรมิาณคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 90.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø. 0.40 เมตร 
จ้านวน 5 ท่อน ก่อสร้างรางระบายน้้า กว้าง 0.45 เมตร ยาว 90.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร  รายละเอียด
อื่นๆตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชัยก้าหนด ราคากลาง เป็นเงิน ๑88,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน-) ค่าแบบแปลน ชุดละ 200.-บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-) 
                     2 .โครงการ รางระบายน้้า (แบบมฝีาปิด) พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 4  บ้านหนองม่วง 
ต้าบลทะเมนชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรรีัมย์ ก่อสร้างขยายถนนไหล่ทาง  กว้าง 1 เมตร  ยาว  245 
เมตร  หนา 0.15 เมตร ปรมิาณคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 245 ตารางเมตร   ก่อสร้างรางระบายน้้า กว้าง 0.45 
เมตร ยาว 245 เมตร ลกึ 0.40 เมตร รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชัยก้าหนด  
ราคากลางเป็นเงิน 504,๐๐๐.-บาท(-ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน-)ค่าแบบแปลนชุดละ 500.-บาท 
 (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) 
                     3. โครงการ รางระบายน้้าคอนกรีตเสรมิเหล็กแบบมีฝาปิด (ฝาเหล็ก) หมู่ที่ 4  บ้านหนอง
ม่วง ต้าบลทะเมนชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรรีัมย์  ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 
0.25 เมตร  ยาว  55 เมตร  ลึก 0.40 เมตร  ฝาปิดเหล็กฉาก วางท่อระบายน้้า คสล. Ø. 0.30 เมตา ยาว 
5.30 เมตร รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชัยก้าหนด ราคากลางเป็นเงิน 96,0๐๐.-บาท 
(-เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ค่าแบบแปลนชุดละ 100.-บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-)   
                     4. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  บ้านบริหารชนบท ต้าบลทะเมนชัย 
อ้าเภอล้าปลายมาศ จงัหวัดบรุีรมัย ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 214 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร  วางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร จ้านวน 
20 ท่อน รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชัยก้าหนด ราคากลางเป็นเงิน 420,0๐๐.- บาท 
 (-สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน-)  ค่าแบบแปลนชุดละ 400.-บาท (-สี่ร้อยบาทถ้วน-)            
                     5. โครงการ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ท่ี 8  บ้านหนองไทร ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล า
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ถนนลงหินคลุก  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ความหนา 0.10 
เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร วางทอ่ขนาด Ø 0.30 เมตร รายละเอียดอื่นๆตามแบบ
แปลนของ อบต.ทะเมนชัยก้าหนด ราคากลางเป็นเงิน 400,0๐๐.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)              
ค่าแบบแปลนชุดละ 400.-บาท (-สี่ร้อยบาทถ้วน-)   

/๖.โครงการ..... 
 



-2- 
                       6. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (จ้านวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 8  บ้านหนองไทร 
ต้าบลทะเมนชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรรีัมย์  ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  กว้าง 4 เมตร  ยาว 
220 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 880 ตารางเมตร  รายละเอียดอื่นๆตาม
แบบแปลนของ อบต.ทะเมนชัยก้าหนดราคากลางเป็นเงิน 421,0๐๐.-บาท(-สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)  
 ค่าแบบแปลนชุดละ 400.-บาท (-สีร่้อยบาทถ้วน-)        
                      7. โครงการ เสริมผิวถนนคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 9  บ้านหนองบัว ต้าบลทะ
เมนชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จงัหวัดบรุีรมัย์  ขยายไหล่ทาง  กว้างโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  ยาว 504 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 504  ตารางเมตร วางท่อขนาด Ø. 0.30 เมตร 
จ้านวน 6 ท่อน เสรมิผิวคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ยาว 504 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,016 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชัยก้าหนด  
ราคากลาง.เป็นเงิน 839,0๐๐.- บาท (-แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ค่าแบบแปลนชุดละ 500.-บาท 
(-ห้าร้อยบาทถ้วน-)           
                      8. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  บ้านหนองม่วงน้อย ต้าบลทะเมน
ชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรรีัมย์  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 3 เมตร  ยาว 647 เมตร  
ความหนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,941  ตารางเมตร วางท่อขนาด Ø. 0.30 เมตร 
จ้านวน 4 ท่อน รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชัยก้าหนด ราคากลางเป็นเงิน  
909,0๐๐.- บาท (-เก้าแสนเก้าพันบาทถ้วน-) ค่าแบบแปลนชุดละ 500.-บาท (-ห้ารอ้ยบาทถ้วน-)            
                      9. โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัสฟลัส์ตกิคอนกรีต หมู่ที่ 11  บ้านหนองน้้าขุ่น ต้าบลทะ
เมนชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จงัหวัดบรุีรมัย์  เสริมผิวจราจรแอสฟัสส์ติกคอนกรีต  กว้าง 5 เมตร  ยาว  865 
เมตร  หนา 0.05 เมตร ปรมิาณแอสฟลัส์ติกไม่น้อยกว่า 4,325 ตารางเมตร   รายละเอียดอื่นๆตามแบบ
แปลนของ อบต.ทะเมนชัยก้าหนดราคากลาง.เป็นเงิน 983,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)   
ค่าแบบแปลนชุดละ 500.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)   
                      10. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 12  บ้านบุตาริด ต้าบลทะเมนชัย 
อ้าเภอล้าปลายมาศ จงัหวัดบรุีรมัย์  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4 เมตร  ยาว  484 เมตร   
ความหนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,936 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนของ 
อบต.ทะเมนชัยก้าหนด ราคากลางเป็นเงิน 913,9๐๐.- บาท (-เก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)    
 ค่าแบบแปลนชุดละ 500.-บาท (-ห้ารอ้ยบาทถ้วน-)  
                      11. โครงการ เจาะบ่อบาดาล หมู่ที ่12  บ้านบุตาริด  ต้าบลทะเมนชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ 
จังหวัดบุรรีัมย ์ เจาะบ่อบาดาล หมูท่ี่ 12 บ้านบุตาริด เจาะบ่อบาดาล Ø. 6 นิ้ว พร้อมอปุกรณ์ปากบ่อ  
จ้านวน 1 บ่อ   รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชัยก้าหนด ราคากลาง 
เป็นเงิน 70,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ค่าแบบแปลนชุดละ 100.-บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-)   
                      12. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 15  บ้านหนองม่วงใต้ ต้าบลทะเมน
ชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรรีัมย์ ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ กว้าง 4 เมตร  ยาว 680 เมตร  
ความหนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,720 ตารางเมตร วางท่อขนาด Ø. 0.40 เมตร  
จ้านวน 28 ท่อน  รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชัยก้าหนด ราคากลาง 
.เป็นเงิน 1,311,0๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ค่าแบบแปลนชุดละ 600.-บาท 
(-หกร้อยบาทถ้วน-)   
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                       13. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 16  บ้านน้อยพัฒนา ต้าบลทะเมน
ชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรรีัมย์  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 332 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,660 ตารางเมตร  ไหลท่างถมดินตามสภาพ 
รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชัยก้าหนด ราคากลางเป็นเงิน 777,0๐๐.- บาท  
(-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)  ค่าแบบแปลนชุดละ 500.-บาท (-ห้ารอ้ยบาทถ้วน-)   
                        14. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมูท่ี่ 16  บ้านน้อยพัฒนา ต้าบลทะเมน
ชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรรีัมย์  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 165 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร  รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน
ของ อบต.ทะเมนชัยก้าหนด ราคากลาง.เป็นเงิน 233,0๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)  
 ค่าแบบแปลนชุดละ 200.-บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-)           
                        15. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมูท่ี่ 16  บ้านน้อยพัฒนา ต้าบลทะเมน
ชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรรีัมย์  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4 เมตร  ยาว 400 เมตร  
ความหนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร วางท่อขนาด Ø. 0.30 เมตร 
จ้านวน 10 ท่อน และวางท่อขนาด Ø .0.40 เมตร จ้านวน 10 ท่อน  รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนของ 
อบต.ทะเมนชัยก้าหนดราคากลาง.เป็นเงิน 773,0๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)  
 ค่าแบบแปลนชุดละ 500.-บาท (-ห้ารอ้ยบาทถ้วน-)       
                        16. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมูท่ี่ 17  บ้านใหม่อัมพวัน ต้าบลทะเมน
ชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรรีัมย ์ ก่อสร้างขยายถนนไหล่ทาง  กว้าง 1 เมตร  ยาว 166 เมตร  ความ
หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 166 ตารางเมตร วางท่อขนาด Ø. 0.40 เมตร  จ้านวน 8 
ท่อน ก่อสร้างขยายถนนไหล่ทาง กว้างโดยเฉลี่ย จ้านวน 2 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร  ปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 670 ตารางเมตร วางทอ่ขนาด Ø. 0.40 เมตร จ้านวน  25 ท่อน รายละเอียดอื่นๆตาม
แบบแปลนของ อบต.ทะเมนชัยก้าหนด ราคากลางเป็นเงิน 408,0๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดพันบาทถ้วน-)  
 ค่าแบบแปลนชุดละ 400.-บาท (-สีร่้อยบาทถ้วน-)      
                   ผู้มสีิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
      ๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทา้งานที่สอบราคาดังกล่าว 
      ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจง้เวียนช่ือเป็นผูท้ิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
      ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฎิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันน้ัน 
      ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร์่วมกันกบัผูเ้สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลทะเมนชัย ณ วันประกาศสอบราคาจ้างหรือไม่เปน็ผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี ้  
                    ๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% (ห้าสิบเปอร์เซ็นต์)  
ของวงเงินราคากลาง                
         ก าหนดยื่นซองออบราคา ต้ังแต่วันท่ี 3  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60 ถึง วันท่ี  17  มีนาคม  
พ.ศ.๒๕60  ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องอ่วนการคลัง ท่ีท าการองค์การบริหารอ่วนต าบลทะเมนชัย   
และยื่นซอง ในวันท่ี  20  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวอาร
การจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอ าเภอ  อ าเภอล าปลายมาศ  ท่ีว่าการอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  
 

/ก้าหนดเปิดซอง… 
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                     ก าหนดเปิดซองออบราคาในวันท่ี  21  มีนาคม พ.ศ. ๒๕60 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐  น.  
 เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวอารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอ าเภอ  ท่ีว่าการอ าเภอล าปลายมาศ  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
                       ผู้สนใจติดตอ่ขอซื้อเอกสารสอบราคา  

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ ในราคาชุดละ
600 (-หกร้อยบาทถ้วน-) 

                      - โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง, โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต         
                        เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว, โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
                        บ้านหนองม่วงนอ้ย, โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11, - 
                         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 12 บ้านบุตาริด และ โครงการก่อสร้าง       
                         ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 16  บา้นน้อยพัฒนา (2 โครงการ) 
                         ในราคาชุดละ 5๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) 
                        -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 6 บ้านบรหิารชนบท, โครงการก่อสร้าง  
                         ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร, โครงการซ่อมแซมหินคลุก หมู่ที่ 8   
                         บ้านหนองไทร และ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 17  
                          บ้านใหม่อัมพวัน ในราคาชุดละ 400.-บาท (-สี่ร้อยบาทถ้วน-) 

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ,โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 16 บ้านน้อยพัฒนา ในราคาชุดละ 200.-บาท 

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง, โครงการเจาะบ่อบาดาล       
หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด ในราคาชุดละ 100.-บาท (-หนึ่งรอ้ยบาทถ้วน-) 

                       ได้ท่ีท าการองค์การบริหารอ่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  
ในวันท่ี  3  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60  ถึง วันท่ี  ๑7 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60  ในวันและเวลาราชการ ดู
รายละเอียดได้ท่ีเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th หรือ www. Tmc.go.th หรือออบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข  ๐- ๔๔๖๖ - ๖๗๔๕    
 

          ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕60  
                       
 

                                           (ลงช่ือ)  ทองอยู่  อินทรก้าแหง 
(นายทองอยู่   อินทรก้าแหง) 

นายกองค์การบรหิารส่วนต้าบลทะเมนชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/

