
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน 

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทถนน  จํานวน  4  โครงการ  ตําบลตลิ่งชัน 
อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

--------------------------- 
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภท
ถนน  จํานวน  4  โครงการ   ตําบลตลิ่งชัน  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชะอม – ปลักผึ้ง  ช่วง  ก.ม. ที่ 2 + 050  ถึง ก.ม. ที่  2 + 300  
หมู่ที่  1  ระยะทางยาว  250  เมตร  กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  1,000  
ตารางเมตร  ใช้หินผุถมไหล่ทางทั้งสองข้าง  กว้างข้างละ 0.50  เมตร  ยาว  250  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  ใช้
หินผุรวมไม่น้อยกว่า  37.5  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ  และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามแบบป้ายมาตรฐาน  อบต.กําหนด  จํานวน  1  ป้าย   
 โดยราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักปลา - นาเพรง  ช่วง  ก.ม. ที่ 1 + 340  ถึง ก.ม. ที่  1 + 
590  หมู่ที่  2  ระยะทางยาว  250  เมตร  กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  1,000  
ตารางเมตร  ใช้หินผุถมไหล่ทางทั้งสองข้าง  กว้างข้างละ 0.50  เมตร  ยาว  250  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  ใช้
หินผุรวมไม่น้อยกว่า  37.5  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ  และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามแบบป้ายมาตรฐาน  อบต.กําหนด  จํานวน  1  ป้าย   
 โดยราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกนาท้อน - บ้านนายสมบูรณ์  ช่วง  ก.ม. ที่ 0 + 230  ถึง 
ก.ม. ที่  0 + 480  หมู่ที่  7  ระยะทางยาว  250  เมตร  กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไมน่อ้ย
กว่า  1,000  ตารางเมตร  ใช้หินผุถมไหล่ทางทั้งสองข้าง  กว้างข้างละ 0.50  เมตร  ยาว  250  เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร  ใช้หินผุรวมไม่น้อยกว่า  37.5  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ  และติดป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน  อบต.กําหนด  จํานวน  1  ป้าย   
 โดยราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางเหี้ยง – นายพยอม  ช่วง  ก.ม. ที่ 0 + 000  ถึง ก.ม. ที่  0 
+ 250  หมู่ที่  8  ระยะทางยาว  250  เมตร  กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  
1,000  ตารางเมตร  ใช้หินผุถมไหล่ทางทั้งสองข้าง  กว้างข้างละ 0.50  เมตร  ยาว  250  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร  ใช้หินผุรวมไม่น้อยกว่า  37.5  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ  และติดป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน  อบต.กําหนด  จํานวน  1  ป้าย   
 โดยราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) 
  ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาเสนอราคา
ไปตามนั้น  ผู้เสนอราคาจะตอ้งรับผิดชอบในการถอดแบบและคาํนวณราคางานเอง  จะนําราคากลางของทาง
ราชการมาปฏเิสธความรับผดิชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสรา้งภายหลังไม่ได้ 

  /  ผู้มีสิทธิเสนอราคา... 
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ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติดังนี ้

              1.    เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว  
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ 

                     ส่วนท้องถิน่ ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 
          3.    ผูไ้ม่ไปดูสถานทีก่่อสร้างต้องยอมรับคําช้ีแจงเพิ่มเติมขององค์การบริหารสว่นตําบลตลิ่งชัน 

     4.    มีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินที่จะจ้างในครั้งนั้น  
              5.    ผู้ที่ไมซ่ื้อเอกสารสอบราคา ไม่มีสทิธ์ิย่ืนซองสอบราคา 
 

                กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 14 กุมภาพันธ ์2554 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.  
ณ สถานที่ก่อสร้างฯ และกําหนดรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที ่ 14  กุมภาพันธ ์2554  เวลา 13.00 น เป็นตน้ไป  
ณ ที่ทําการองค์การบริหารสว่นตําบลตลิง่ชัน  
 

กําหนดยืน่ซองสอบราคา ในวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2554  ถึงวันที่  14  กุมภาพันธ์  2554  
ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  (ในวันและเวลาราชการ) ณ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบล
ตลิ่งชัน  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

                     กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2554  ระหว่างเวลา  08.30  น. – 16.30 น.    
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ห้องท้องถิ่นอําเภอ  ที่ว่า
การอําเภอท่าศาลา)  ย่ืนซองพร้อมกันทุกโครงการ 

                     กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2554    ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลระดับอําเภอ (ห้องท้องถิ่นอําเภอ  ที่ว่าการอําเภอท่าศาลา)  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชะอม – ปลักผึง้  หมู่ที ่1 เวลา  09.30 น. ถึง 10.00  น.   
2. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายปลักปลา - นาเพรง หมูท่ี่ 2 เวลา 10.10 น. ถึง 10.40  น 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกนาท้อน - บ้านนายสมบรูณ์  หมู่ที่  7  .เวลา 10.50 น. 

ถึง 11.20  น   
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางเหี้ยง – นายพยอม หมู่ที่ 8 เวลา 11.30 น. ถึง 12.00  น   

   

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการในราคา  ชุดละ 2,000 บาท ได้ ณ  ส่วนการคลัง   
องค์การบริหารส่วนตาํบลตลิ่งชนั  ระหว่างวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2554  ถึงวันที่ 15  กุมภาพันธ ์2554 หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7537-5218 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตลิ่งชัน WWW. THALINGCHAN. GO.TH  
 
 

ประกาศ    ณ    วันที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554 
 

(ลงชื่อ)            
(นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี) 

นกยกองค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน 


	ประกาศ    ณ    วันที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554

