
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางซาย 
เร่ือง สอบราคาจางเหมากอสรางถนน คสล. จํานวน 7 โครงการ 

                            ณ หมูท่ี 9,3,7,5,11,4 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
------------------------------------ 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลชางซาย  มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมากอสรางถนน คสล. 
จํานวน 7 โครงการ ตามรายการ ดังนี้ 
                         1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโดนาอิน - ในพวย หมูท่ี 9 ตําบลชางซาย  โดยทําการ
กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.50  เมตร 
ระยะทาง  310 เมตร  ตามแบบองคการจังหวัดนครศรีธรรมราช   เลขท่ี  1/2543  พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
                          (ราคากลางที่กําหนด 417,000.-บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน-) 
                         2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬา - บานทุงมวง หมูท่ี 3 ตําบลชางซาย  โดย
ทําการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.50  
เมตร ระยะทาง 330 เมตร ตามแบบองคการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เลขท่ี 1/2543  พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
                          (ราคากลางที่กําหนด 561,000.-บาท (-หาแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถวน-) 

                         3. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (หนาโรงเรียนวัดไสมะนาว – หวยผาก) หมูท่ี 7 ตําบล
ชางซาย  โดยทําการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย
ขางละ 0.50  เมตร ระยะทาง 138 เมตร ตามแบบองคการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เลขท่ี 1/2543  พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
                         (ราคากลางที่กําหนด 235,000.-บาท (-สองแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน-) 

                        4. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัยทาชาง - ทุงแดด หมูท่ี 5 ตําบลชางซาย  โดยทํา
การกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.50  
เมตร ระยะทาง 186 เมตร ตามแบบองคการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เลขท่ี 1/2543  พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
                         (ราคากลางที่กําหนด 321,000.-บาท (-สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน-) 

/ 5. กอสราง.................... 
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                         5. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกสาคูหนาม - คลองบางมิทา หมูท่ี 11 ตําบล
ชางซาย  โดยทําการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย
ขางละ 0.50  เมตร ระยะทาง 230 เมตร ตามแบบองคการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เลขท่ี 1/2543  พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
                         (ราคากลางที่กําหนด 300,000.-บาท (-สามแสนบาทบาทถวน-) 

                           6. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยยูง - นอกไร หมูท่ี 4 ตําบลชางซาย  โดยทําการ
กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.50  เมตร 
ระยะทาง  300 เมตร  ตามแบบองคการจังหวัดนครศรีธรรมราช   เลขท่ี  1/2543  พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
                            (ราคากลางที่กําหนด 508,000.-บาท (-หาแสนแปดพันบาทถวน-) 

                            7. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชางซาย 53 (นอกไร) หมูท่ี 4 ตําบลชางซาย  
โดยทําการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 
0.50  เมตร ระยะทาง 300 เมตร ตามแบบองคการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เลขท่ี 1/2543  พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
                             (ราคากลางที่กําหนด 508,000.-บาท (-หาแสนแปดพันบาทถวน-) 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติดังนี ้
1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 
2. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริการ

ราชการสวนทองถ่ิน ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา 200,000.-บาท,280,000.-บาท

,110,000.-บาท,160,000.-บาท,150,000.-บาท,250,000.-บาท,250,000.-บาท ตามลําดับ 

 กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที ่ 18 มีนาคม 2553 ระหวางเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.  ณ 
องคการบริหารสวนตําบลชางซาย และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอยีดเพิ่มเติมในวันที่ 18 มีนาคม 2553   
เวลา 15.31 น. เปนตนไป ณ องคการบริหารสวนตําบลชางซาย 

 

                                                                                                                         / กําหนด...................... 
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 กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวนัที่ 19 มีนาคม 2553 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น.  ณ ศูนย

รวบรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอพระพรหม 
จังหวดันครศรธีรรมราช และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันเดยีวกัน  ตัง้แตเวลา 13.00 น.,13.30 น.,14.00 น.,14.30 
น.,15.00 น.,15.30 น.,16.00 น. ตามลําดับ                                                                                               
 ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท ไดที่ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลชางซาย  ระหวางวันที่ 2 มีนาคม 2553 ถึงวันท่ี 17 มีนาคม 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข 075-348717 ในวนัและเวลาราชการ (วันท่ี 17 มีนาคม 2553 รับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาไมเกิน เวลา 
12.00 น.)  

    ประกาศ  ณ  วนัที่  2  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2553 
 

 (นายชูศกัดิ์   เภรีฤกษ) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลชางซาย 
 


