
 
 
 
 

ประกาศ  สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 
เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

----------------------------------------------------------------------- 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสานสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ  นั้น 
  สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี  ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 
       ประกาศ  ณ   วันที่ 4  ธันวาคม  2560 
 
             บุญถม  กุมพล 
         (นายบุญถม   กุมพล) 
       ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 
       ปฏิบัติราชการแทน  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี  (M60120004237)  ลงวันที่ 4  ธันวาคม 2560 

 

ล าดับ
ที ่

รหัสแผนจัดซื้อจัด
จ้าง 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

โครงการ(บาท) 

คาดว่าจะ
ประกาศ
จัดซื้อจัด

จ้าง
(เดือน/ปี) 

1 P60120006209 ขุดสระเก็บน้ าความจุ 102,800 ลบ.ม. บ้าน
ดอนดู่ หมู่ 3 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.
อุบลราชธานี 

5,759,000.00 12/2560 

2 P60120006191 ขุดลอกหนองบัว บ้านกุดกั่ว หมู่ 3 ต.ดอนมดแดง  
อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 

2,373,000.00 12/2560 

3 P60120006175 ขุดลอกหนองสิม บ้านม่วงโคลน หมู่ 1 ต.ตาลสุม  
อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 

2,944,000.00 12/2560 

4 P60120006165 ขุดลอกห้วยน้ าเค็ม (โครงการ 2) บ้านจิกเทิง หมู่ 1 
ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 

6,342,000.00 12/2560 

5 P60120006156 ขุดลอกห้วยน้ าเค็ม (โครงการ 1) บ้านจิกเทิง หมู่ 1 
ต.จิกเทิง  อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 

3,214,000.00 12/2560 

6 P60120006142 ขุดลอกหนองกระบูน บ้านกระบูน หมู่ 3 ต.เหล่า
แดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 

12,817,000.00 12/2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี  ลงวันที ่ 30  ตุลาคม  2560 

 
 
 

ล าดับ
ที่ 

 
 

ชื่อโครงการ 

 
งบประมาณ

โครงการ(บาท) 

คาดว่าจะ
ประกาศ
จัดซื้อจัด

จ้าง 
(เดือน/ป)ี 

1. จ้างเหมาขุดลอกห้วยเพ็ก บ.หนองแต้ ม.5 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม         
จ.อุบลราชธาน ี

1,156,000.00 11/2560 

2. จ้างเหมาขุดลอกหนอง บ.โคกสว่าง ม.3 ต.โคกสว่าง อ.ส าโรง จ.อุบลราชธานี 993,000.00 11/2560 
3. จ้างเหมาขุดลอกหนองเริงแฝก บ.ค าโพธิ์ ม.8 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์  

จ.อุบลราชธาน ี
3,299,000.00 11/2560 

4. จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน ระบบท่อส่งน้ า บ.นาโพธ์ิ ม.8 ต.ค้อทอง  
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธาน ี 

6,502,176.00 11/2560 

5. จ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อน้ าในไร่นา บ.นาเยีย ม.2 ต.นาเยีย อ.นาเยีย  
จ.อุบลราชธาน ี

7,335,851.17 11/2560 

6. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี  จ านวน 30 
บ่อ 

609,000.00 11/2560 

7. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี  
จ านวน 68 บ่อ 

1,380,400.00 11/2560 

8. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี  
จ านวน 29 บ่อ 

588,700.00 11/2560 

9. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.หนองแสงใหญ่ 32 บ่อ ต.ห้วยยาง 71 บ่อ   
อ.โขงเจียม   จ.อุบลราชธานี  รวมจ านวน 103 บ่อ 

2,090,900.00 11/2560 

10. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.ค าไหล 32 บ่อ  ต.ลาดควาย 31 บ่อ ต.สงยาง 
45 บ่อ ต.นาค า 35 บ่อ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี  รวมจ านวน 143 บ่อ 

2,902,900.00 11/2560 

11. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.คันไร่  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  จ านวน 34 
บ่อ 

690,200.00 11/2560 

12. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.หนองทันน้ า 67 บ่อ ต.กาบนิ 38 บ่อ  
ต.โนนสวาง 28 บ่อ ต.แก่งเค็ง 44 บ่อ  อ.กุดข้าวปุ้น  จ.อุบลราชธานี   
รวมจ านวน 177 บ่อ 

3,593,100.00 11/2560 



 
13. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ

ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.พะลาน 82 บ่อ ต.พังเคน 87 บ่อ อ.นาตาล  
จ.อุบลราชธานี  รวมจ านวน 169 บ่อ 

3,430,700.00 11/2560 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี  ลงวันที ่ 30  ตุลาคม  2560 

 
 
 

ล าดับ
ที่ 

 
 

ชื่อโครงการ 

 
งบประมาณ

โครงการ(บาท) 

คาดว่าจะ
ประกาศ
จัดซื้อจัด

จ้าง 
(เดือน/ป)ี 

14. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.นาตาล 126 บ่อ ต.กองโพน 66 บ่อ อ.นาตาล 
จ.อุบลราชธานี  รวมจ านวน 192 บ่อ 

3,897,600.00 11/2560 

15. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี  จ านวน 
95 บ่อ 

1,928,500.00 11/2560 

16. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.หนองผือ 52 บ่อ ต.เขมราฐ 38 บ่อ ต.ขามป้อม 
44 บ่อ  อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี  จ านวน 134 บ่อ 

2,720,200.00 11/2560 

17. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.โนนกลาง 26 บ่อ ต.โนนกาเล็น 29 บ่อ  
ต.หนองไฮ 63 บ่อ ต.โคกก่อง 40 บ่อ อ.ส าโรง จ.อุบลราชธานี รวมจ านวน 
158 บ่อ 

3,207,400.00 11/2560 

18. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.โพธิ์ใหญ่ 35 บ่อ ต.คูเมือง 33 บ่อ  
อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี  รวมจ านวน 68 บ่อ 

1,380,400.00 11/2560 

19. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.ไร่ใต้ 32 บ่อ ต.นาโพธิ์ 25 บอ่ อ.พิบูลมังสา-
หาร  จ.อุบลราชธานี  รวมจ านวน 57 บ่อ 

1,157,100.00 11/2560 

20. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิเขตพื้นที่ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จ านวน 62 บ่อ 

1,258,600.00 11/2560 

21. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.หนองเหล่า 40 บ่อ ต.ยางสักกะโพหลุ่ม 25 บ่อ   
ต.หนองช้างใหญ่ 25 บ่อ อ.ม่วงสามสบิ จ.อุบลราชธานี  รวมจ านวน 90 บ่อ 

1,827,000.00 11/2560 

22. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบของ
กรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.ตระการ 71 บ่อ ต.สะพือ 52 บ่อ ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา 
27 บ่อ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  รวมจ านวน 150 บอ่ 

3,045,000.00 11/2560 

23. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.หนองเต่า  74 บ่อ ต.นาสะไม  50 บ่อ ต.คอน
สาย 41 บ่อ อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี  รวมจ านวน 165 บ่อ 

3,349,500.00 11/2560 

24. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ 2,821,700.00 11/2560 



 
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.ถ้ าแข้ 25 บ่อ ต.ค าเจริญ 25 บ่อ ต.ขุหลุ 25 
บ่อ ต.ท่าหลวง 39 บ่อ ต.ตากแดด 25 บ่อ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  
จ านวน 139 บ่อ 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี  ลงวันที ่ 30  ตุลาคม  2560 
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ชื่อโครงการ 

 
งบประมาณ
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25. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.ขามเปี้ย 76 บ่อ ต.เซเป็ด 32 บ่อ อ.ตระการ
พืชผล จ.อุบลราชธานี  รวมจ านวน 108 บ่อ 

2,192,400.00 11/2560 

26. 
 

จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.บ้านตูม  อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี  จ านวน 
95 บ่อ 

1,928,500.00 11/2560 

27. จ้างขุดสระเก็บน้ าในไร่นานอกเตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตามแบบของ
กรมพัฒนาที่ดนิ เขตพื้นที่ ต.โพนงาม  อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  จ านวน 48 
บ่อ 

974,400.00 11/2560 

 


