
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง   การประชาสัมพันธ์ก าหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายก าโหม – นายข า  หมู่ที่  3 
------------------------------------------------------- 

 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา  โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายก าโหม – นายข า  หมู่ที่  3  และองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ตกลงท าสัญญาจ้างกับหจก.ธวัช ดีเวลลอป
เมนท์ โดย  นางบุญมี  พิธีการ (ผู้รับมอบอ านาจ)  เป็นผู้รับจ้างดังกล่าว  เพราะเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  ตามสัญญา
จ้างเลขที่  40/2559  ลงวันที่  30  กันยายน  2559  เป็นเงิน  220,000 บาท  (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   โดย
ก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  29  พฤศจิกายน  2559  นั้น 

  บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2559  และประธานคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพ่ือท าการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่ 4  พฤศจิกายน  
2559  เวลา  10.00  น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป      

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                       

  ประกาศ ณ วันที่   1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.   2559 
 
                          ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 
                               (นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์ก าหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน  หมู่ที่  5 

------------------------------------------------------- 
 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา  โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายเลียบคลองชลประทาน  หมู่ที่  5  และองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ตกลงท าสัญญาจ้างกับ หจก.ธวัช     
ดีเวลลอปเมนท์ โดย  นางบุญมี  พิธีการ (ผู้รับมอบอ านาจ)   เป็นผู้รับจ้างดังกล่าว  เพราะเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  
ตามสัญญาจ้างเลขท่ี  41/2559  ลงวันที่  30  กันยายน  2559  เป็นเงิน  240,000 บาท  (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  
โดยก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  29  พฤศจิกายน  2559  นั้น 

  บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2559  และประธานคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพ่ือท าการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่ 4  พฤศจิกายน  
2559 เวลา  11.00  น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  จึ งขอประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป      

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                       

  ประกาศ ณ วันที่   1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.   2559 
 
                         ชัยวุฒิ  แกว้อย่างดี 
                               (นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างด)ี 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์ก าหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางเหี้ยง – นายพยอม  หมู่ที่ 8 

------------------------------------------------------- 
 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา  โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายนางเหี้ยง – นายพยอม  หมู่ที่ 8  และองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ตกลงท าสัญญาจ้างกับ หจก.ธวัช ดี
เวลลอปเมนท์ โดย  นางบุญมี  พิธีการ (ผู้รับมอบอ านาจ)   เป็นผู้รับจ้างดังกล่าว  เพราะเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  ตาม
สัญญาจ้างเลขที่  42/2559  ลงวันที่  30  กันยายน  2559  เป็นเงิน  277,000 บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน)  โดยก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  29  พฤศจิกายน  2559  นั้น 
  บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2559  และประธานคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพ่ือท าการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่ 4  พฤศจิกายน  
2559  เวลา  13.00  น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล    ตลิ่งชัน  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป      

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                       

  ประกาศ ณ วันที่   1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.   2559 
 
                         ชัยวุฒิ  แกว้อย่างดี                        
                               (นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์ก าหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาวัด – ถ้ าดิน  หมู่ที่ 5 

------------------------------------------------------- 
 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา  โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายเขาวัด – ถ้ าดิน  หมู่ที่ 9  และองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ตกลงท าสัญญาจ้างกับ หจก.ธวัช ดีเวลลอป
เมนท์ โดย  นางบุญมี  พิธีการ (ผู้รับมอบอ านาจ)   เป็นผู้รับจ้างดังกล่าว  เพราะเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  ตามสัญญา
จ้างเลขที่  43/2559  ลงวันที่  30  กันยายน  2559  เป็นเงิน  304,000 บาท   (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)  โดย
ก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  29  พฤศจิกายน  2559  นั้น 

  บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2559  และประธานคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพ่ือท าการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่ 4  พฤศจิกายน 
2559 เวลา  14.00  น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล    ตลิ่งชัน  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป      

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                       

  ประกาศ ณ วันที่   1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.   2559 
 
                         ชัยวุฒิ  แกว้อย่างดี      
                               (นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 

 


