
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน 

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์ก าหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะอม – เจ็ดหลุม  หมู่ท่ี 1   

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

                     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะอม – เจ็ดหลุม  หมู่ที่ 1    เม่ือวันที่  19  กุมภาพันธ์  2559   
และองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ตกลงท าสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรรัตนภัทร   เป็นผู้รับจ้าง
ดังกล่าว  เพราะเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  ตามสัญญาจ้างเลขที่  11/2559   ลงวันที่  25  มีนาคม  2559    เป็น
เงิน 501,000 บาท  (ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2559  นั้น 

         บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ในวันที่ 21  มิถุนายน  2559  และประธานคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพ่ือท าการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่ 22  
มิถุนายน  2559  เวลา  10ร00  นร  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป  

          จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                       

  ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน  มิถุนายน  พ.ศร   2559 
 
 
                          ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 
                               (นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน 

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์ก าหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส่ีแยกนาท้อน – บ้านนายสมบูรณ์   หมู่ท่ี  7   

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

                     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกนาท้อน – บ้านนายสมบูรณ์   หมู่ที่  7   เม่ือวันที่  19  
กุมภาพันธ์  2559   และองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ตกลงท าสัญญาจ้างกับบริษัท นพวิทย์ การโยธา   
เป็นผู้รับจ้างดังกล่าว  เพราะเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  ตามสัญญาจ้างเลขที่  21/2559   ลงวันที่  26  เมษายน  
2559    เป็นเงิน 545,000 บาท  (ห้าแสนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน)   โดยก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 
กรกฎาคม  2559  นั้น 

         บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ในวันที่ 21  มิถุนายน  2559  และประธานคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพ่ือท าการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่ 22  
มิถุนายน  2559  เวลา  13ร00  นร  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป  

          จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                       

  ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน  มิถุนายน  พ.ศร   2559 
 
 
                         ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 
                               (นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน 
เรื่อง   การประชาสัมพันธ์ก าหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเห้ียง – นายพยอม  หมู่ท่ี 8  
------------------------------------------------------- 

 

                     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหี้ยง – นายพยอม  หมู่ที่ 8    เม่ือวันที่  19  กุมภาพันธ์  
2559   และองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ตกลงท าสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรรัตนภัทร   เป็น
ผู้รับจ้างดังกล่าว  เพราะเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  ตามสัญญาจ้างเลขที่  13/2559   ลงวันที่  25  มีนาคม  
2559    เป็นเงิน 501,000 บาท  (ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มิถุนายน 
2559  นั้น 

         บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ในวันที่ 21  มิถุนายน  2559  และประธานคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพ่ือท าการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่ 23  
มิถุนายน  2559  เวลา  10ร00  นร  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป  

          จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                       

  ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน  มิถุนายน  พ.ศร   2559 
 
 
                         ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 
                               (นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน 

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์ก าหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน  หมู่ท่ี 5   

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

                     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน  หมู่ที่ 5  เม่ือวันที่  19  กุมภาพันธ์  
2559   และองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ตกลงท าสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรรัตนภัทร       
เป็นผู้รับจ้างดังกล่าว  เพราะเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  ตามสัญญาจ้างเลขที่  17/2559   ลงวันที่  25  มีนาคม  
2559  เป็นเงิน 300,000 บาท  (สามแสนบาทถ้วน) โดยก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2559  นั้น 

         บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ในวันที่ 21  มิถุนายน  2559  และประธานคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพ่ือท าการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่ 23  
มิถุนายน  2559  เวลา  13ร00  นร  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป  

          จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                       

  ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน  มิถุนายน  พ.ศร   2559 
 
 
                         ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 
                               (นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


