
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด ี
เรื่อง     ประชาสัมพันธ์ ก าหนดวันและเวลาตรวจงานจ้าง  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม      

ถนนหินคลุกในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี  จ านวน ๒๑ สาย   
************************************************ 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี        ได้จ้างให้  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ปรีชาวัสดุภัณฑ์                  
ในการ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี  จ านวน ๒๑  สาย รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  ตามสัญญาจ้างเลขที่  ๕๔/๒๕๕๕    ลงวันที่   ๑๑   มกราคม ๒๕๕๕    โดยใช้
งบประมาณ  เป็นเงินทั้งสิ้น   ๙๓๘,๐๐๐.-  บาท   (-เก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)      นั้น 

  บัดนี้    ผู้รับจ้างดังกล่าวได้ส่งได้ส่งมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๕    
และทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี     ได้ ก าหนดวันและเวลาตรวจการจ้าง คือในวันที่   ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๕    
เวลา     ๑๓.๓๐     น. โดยพร้อมเพรียงกัน   ณ   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี 

  ดังนั้น   เพ่ือลดโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชั่นในการท างาน   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี          
จึงขอเชิญชวนประชาชนและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมสังเกตุการณ์และร่วมตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทาดี  ตามวัน,เวลาและสถานที่  ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
     ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
 
 
 

(นายจิตร   สินธ)ู 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี    เร่ือง  ประชาสัมพันธ์ ก าหนดวันและเวลาตรวจงานจ้าง  
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี  จ านวน ๒๑ สาย                               

ลงวันที่             มกราคม   ๒๕๕๕ 
******************************************** 

 
1. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวัดปะล่าง  หมู่ที่  ๑ โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๔๐๐  เมตร  

หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๘๐  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
2. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายไสขิง - นายเลิศ  หมู่ที่  ๑ โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๓๐๐  

เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๗๒  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
3. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายเลิศ - บ้านนายสุเทพ หมู่ที่  ๑ โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  

๒๐๐  เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๖๔  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
4. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายไสขิง – บ่อหูด  หมู่ที่  ๑ โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๒๗๐  

เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๖๔  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
5. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอบต.แดง  หมู่ที่ ๑  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๓๕๐  เมตร  

หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๘๐  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
6. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายวิชิต - นางจิตร  หมู่ที่ ๔  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๓๕๐  

เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๘๐  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
7. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหัวสะพาน - นายเจริญ  หมู่ที่ ๔  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  

๓๕๐  เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๕๖  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
8. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคึกฤทธิ์   หมู่ที่ ๔  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๓๕๐  เมตร  

หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๗๒  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
9. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายศาลาสังกะสี - เกาะตานาค   หมู่ที่ ๔  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  

ยาว  ๑,๗๐๐  เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๗๖  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
10. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประปา - นายสุธรรม   หมู่ที่ ๔  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  

๙๐๐  เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๘๐  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
11. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายฮวด   หมู่ที่ ๔  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๓๐๐  เมตร  

หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๖๔  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
12. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาหวาย – ในหยวด   หมู่ที่ ๔  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๓๐๐  

เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๖๐  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
13. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองยาว   หมู่ที่ ๔  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร  

หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๖๘  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
 

๒./ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายเจริญ..... 
 



-๒- 
 

14. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายเจริญ   หมู่ที่ ๔  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๓๐๐  เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๖๐  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  

15. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหน้าเขื่อน   หมู่ที่ ๔  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๖๕๐  เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๘๐  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  

16. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพังแตระ   หมู่ที่ ๔  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย  

17. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายไข่แดง   หมู่ที่ ๗  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๙๐๐  เมตร  หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๘๐  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  

18. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสันยูง - เตาอ้อย  หมู่ที่ ๗  โดยถมหินคลุกหลุมบ่อเป็นช่วงๆ   ยาว  ๒๕๐ เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๖๐  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย  

19. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายยูงทอง   หมู่ที่ ๗  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๔๕๐  เมตร  หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๖๔  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  

20. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเทวดาหน้าช้าง   หมู่ที่ ๗  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๓๐๐  
เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๖๐  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  

21. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปากปริก - ยายออง   หมู่ที่ ๗  โดยถมหินคลุกส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ยาว  ๓๐๐  
เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๖๐  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  

 


