
 
 
                                                          

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 
เร่ือง    สอบราคาจางโครงการในเขตพื้นท่ีตําบลนาสาร   

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาสาร     มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่ตําบลนาสาร  จํานวน   2  โครงการ  และโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  
จํานวน   1   โครงการ  ดังนี้ 

1.   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดกัด–บานใหม  หมูที่ 1  ตําบลนาสาร    
ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร  ระยะทางยาว   170.00 เมตร   หนา  0.15 เมตร  ไหลทางถมหินคลุกกวาง
ขางละ  0.50 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  680.00  ตารางเมตร    พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ  จํานวน  1 ปาย  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลนาสาร    และติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งตามที่รัฐบาลกําหนด  เปนปายไวนิลพรอมติดตั้ง   
ขนาด  2.44 x 1.22  เมตร   จํานวน   1  ปาย   ราคากลาง  คือ  327,000.-บาท (-สามแสนสองหม่ืนเจ็ดพัน
บาทถวน-)  (งบเงินอุดหนุนทั่วไปภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555) 

2.   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอําเภอ-หวยพระ หมูที่ 6  ตําบลนาสาร  
ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  200.00 เมตร   หนา  0.15 เมตร  ไหลทางถมหินคลุกกวาง
ขางละ  0.50 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  800.00  ตารางเมตร    พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ  จํานวน  1 ปาย  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลนาสาร    และติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งตามที่รัฐบาลกําหนด  เปนปายไวนิลพรอมติดตั้ง   
ขนาด  2.44 x 1.22  เมตร   จํานวน   1  ปาย     ราคากลาง  คือ  379,000.-บาท (-สามแสนเจ็ดหม่ืนเกาพัน
บาทถวน-)  (งบเงินอุดหนุนทั่วไปภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555) 

3.  โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายชลประทานเข่ือนหก - ทุงลาน  หมูที่ 5  ตําบลนาสาร  
โดยใชเคร่ืองจักกลปรับพื้นทางใหไดขนาดกวาง     3.00 เมตร  ระยะทาง  150.00 เมตร  ใชดินลูกรังหรือดินปน
ทราย  จํานวน   315.00 ลูกบาศกเมตร  ถมยกระดับและขยายถนนใหไดขนาดกวาง  3.00 เมตร  ระยะทาง   
150.00 เมตร  สูงเฉล่ีย  0.50  เมตร  วางทอระบายน้ํา คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 60x100x7.5 ซม.  จํานวน  
1 จุด   ใชทอ  6 ทอน  และทอระบายน้ํา คสล. (มอก.ชั้น 3)  100x100x10 ซม. จํานวน  1 จุด ใชทอ  6 ทอน  
ใชหินคลุก  จํานวน  63.00 ลูกบาศกเมตร  ทําผิวจราจรใหไดขนาดกวาง  3.00 เมตร  ระยะทาง  150.00 เมตร   
หนาเฉล่ีย  0.10 เมตร  พรอมเกล่ียเรียบและอัดแนนตลอดสาย  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน      
1  ปาย  ตามรายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลนาสาร  ราคากลาง  คือ         
156,000.- บาท  (-หนึ่งแสนหาหม่ืนหกพันบาทถวน-)  (จายขาดเงินสะสม) 
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  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้
   1.  เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 
  2.  ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  3.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกัน (งานกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก,  
งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,  งานกอสรางถนนแอสฟลตติกคอนกรีต) 

-  โครงการที่  1   ในวงเงินไมนอยกวา   163,500.-บาท 
-  โครงการที่  2   ในวงเงินไมนอยกวา   189,500.- บาท 
-  โครงการที่  3   ในวงเงินไมนอยกวา     78,000.- บาท   

กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  7  เดือน กันยายน 
พ.ศ. 2553  ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.  (ตามลําดับโครงการ)   โดยพรอมเพรียงกัน  ณ   ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลนาสาร  หมูที่ 6  ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยให
ผูซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเอง    หากผูใดไมดูสถานที่ใหถือวาผูซื้อแบบและรายการ
ไดทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว    เม่ือมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางานจะ
นํามาอางใหพนความผิดตอองคการบริหารสวนตําบลนาสารไมได 
  กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  8  เดือน กันยายน พ.ศ. 2553  ระหวางเวลา  09.30 น. 
ถึง 10.00 น. (ยื่นซองสอบราคาพรอมกันทั้ง 3 โครงการ)  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ   อําเภอพระพรหม   จังหวัดนครศรีธรรมราช   และกําหนดเปดซอง
สอบราคาในวันที่  8  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2553  ตั้งแตเวลา  10.30  น.  เปนตนไป  

ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารโครงการสอบราคาจาง  ดังรายการตอไปนี ้
-  โครงการที่  1   ราคาชุดละ     1,500.-  บาท   
-  โครงการที่  2   ราคาชุดละ     1,500.-  บาท 
-  โครงการที่  3   ราคาชุดละ        500.-  บาท 

ไดที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาสาร   ระหวางวันที่  24  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2553  ถึงวันที่  6  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2553   หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-7576-3265  ตอ  202  ในวันและเวลา
ราชการ  หรือทางเว็ปไซต www.nasan.go.th 

   ประกาศ  ณ  วันที่   23   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2553 
 

    (ลงชื่อ)      พยงค     สงวนถอย 
(นายพยงค    สงวนถอย) 

  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 
 


