
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน จํานวน  23  สาย  ในเขตตําบลตลิ่งชนั   
อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

--------------------------- 
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการซอ่มแซมถนน
จํานวน  23  สาย  ในเขตตําบลตลิ่งชัน  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ถนนสายชะเมา – นาเพรง  หมู่ที่  2  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว  
2,454  เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  80  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรดเกลี่ย
เรียบตลอดสาย 

2. ถนนสายปลักปลา – นาเพรง  หมู่ที่  2  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว 
2,758  เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  80  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรดเกลี่ย
เรียบตลอดสาย 

3. ถนนสายไสไหเทียม  หมู่ที่  2  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว 900  เมตร  
ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  30  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย 

4. ถนนสายน้ํายาว - จันนา  หมู่ที่  2,3   สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว 
3,298  เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  50  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรดเกลี่ย
เรียบตลอดสาย 

5. ถนนสายสามแยกต้นปราง - บ้านนายนุกูล  หมู่ที่  4  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  
เมตร  ยาว 1,868  เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  40  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อม
เกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย 

6. ถนนสายตลาดเสาร์ - นาหวด  หมู่ที่  4  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว 
1,772  เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  115  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรดเกลี่ย
เรียบตลอดสาย 

7. ถนนสายบ้านนายขุ้ย - บ้านนายเชย  หมู่ที่  4  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  
ยาว 2,470  เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  61  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรด
เกลี่ยเรียบตลอดสาย 

8. ถนนสายนมโปร๊ะ - บ้านถ้ํา  หมู่ที่  9  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว 
2,617 เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  62  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรดเกลี่ย
เรียบตลอดสาย 

9. ถนนสายเหี้ยง - นายพะยอม  หมู่ที่  8  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว 
1,154 เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  50  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรดเกลี่ย
เรียบตลอดสาย 

10. ถนนสายปากเจา - เขาดิน  หมู่ที่  8,7,3,9,6  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  6  เมตร  
ยาว 9,775 เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  60  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรด
เกลี่ยเรียบตลอดสาย 

11. ถนนสายหลังวัดปากเจา  หมู่ที่  8  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว 2,700 
เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  80  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอด
สาย 

/  12. ถนนสายหลังวัด... 
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12. ถนนสายหลังวัดสวนจันทร์ - บ้านนายชาลี  หมู่ที่  6  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  
เมตร  ยาว 2,000 เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  60  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อม
เกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย 

13. ถนนสายหลังวัดสวนจันทร์ - ตลาดพุธ  หมู่ที่  5,6  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  
เมตร  ยาว 1,300 เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  80  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อม
เกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย 

14. ถนนสายเลียบคลองชลประทาน  หมู่ที่  5  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว 
4,150 เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  80  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรดเกลี่ย
เรียบตลอดสาย 

15. ถนนสายโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด - สะพานบ้านนายขิน  หมู่ที่  9  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  
กว้าง  5  เมตร  ยาว 1,044 เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  50  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย 

16. ถนนสายนาท้อน - เขาดิน  หมู่ที่  6,7  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว 
2,658 เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  50  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรดเกลี่ย
เรียบตลอดสาย 

17. ถนนสายสี่แยกอดุลย์ - หลังถ้ํา  หมู่ที่  9  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว 
1,401 เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  50  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรดเกลี่ย
เรียบตลอดสาย 

18. ถนนสายสี่แยกอดุลย์ - บ้านนายสถิน  หมู่ที่  6  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  
ยาว 1,101 เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  50  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรด
เกลี่ยเรียบตลอดสาย 

19. ถนนสายบ้านนายเสิน - สะพานสูง  หมู่ที่  6  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  
ยาว 910 เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  50  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรดเกลี่ย
เรียบตลอดสาย 

20. ถนนสายสี่แยกนาท้อน - บ้านนายสมบูรณ์  หมู่ที่  7  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  
เมตร  ยาว 2,000  เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  60  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อม
เกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย 

21. ถนนสายนาท้อน - เขานัน  หมู่ที่  7  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว 3,000 
เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  100  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ
ตลอดสาย 

22. ถนนสายเขาวัด - ถ้ําดิน  หมู่ที่  9  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว 2,425 
เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  80  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอด
สาย 

23. ถนนสายกําโหม - นายขํา  หมู่ที่  3  สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว 1,780 
เมตร  ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก  จํานวน  50  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชํารุด  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอด
สาย 
และพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กําหนด  จํานวน  1  ป้าย 
  โดยราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 700,000.- บาท (-เจ็ดแสนบาทถว้น-) 

   
 

/  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 20 มกราคม 2554 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น.  
ณ สถานที่ก่อสร้างฯ และกําหนดรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที ่ 20  มกราคม 2554  เวลา 14.30 น เปน็ต้นไป  
ณ ที่ทําการองค์การบริหารสว่นตําบลตลิง่ชัน  
 

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6  มกราคม  2554  ถึงวันที่  20  มกราคม  2554  ระหว่าง
เวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  (ในวันและเวลาราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน  อําเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชันลงรับ
จากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซอง   

                     กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  20  มกราคม  2554   ระหว่างเวลา  09.30  น. – 10.00 น.    
ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอท่าศาลา) 

                     กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21  มกราคม  2554    ต้ังแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป     
ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอท่าศาลา) 
   

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา  ชุดละ 3,000 บาท   ได้  ณ   ส่วนการคลัง      
องค์การบริหารส่วนตาํบลตลิ่งชนั  ระหว่างวันที่ 6  มกราคม  2554  ถึงวันที ่20  มกราคม 2554 หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7537-5218 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารสว่นตําบลตลิ่งชัน 
WWW. THALINGCHAN. GO.TH  
 
 

ประกาศ    ณ    วันที่  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2554 
 

(ลงชื่อ)            
(นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี) 

นกยกองค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน 


	ประกาศ    ณ    วันที่  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2554

