
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี
เรื่อง  สอบราคาจางเหมาโครงการขยายทอเมนสประปา หมูท่ี  7

…………………………………………………………..
ดวย องคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาตามโครงการขยายทอเมนสประปา

หมู  7           โดยใชทอ PVC ช้ัน  8.5  พรอมอุปกรณขอตอจํานวนไมนอยกวา   694  ทอน  หรือระยะทาง   2,775
เมตร   พรอมติดตั้งปายรายละเอียดงานกอสรางในระหวางดําเนินการกอสราง  จํานวน  1  ปาย   และปายประชาสัมพันธ
โครงการหลังกอสรางแลวเสร็จ   จํานวน  1  ปาย  ตามแบบ  อบต.กําหนด ณ  หมูท่ี 7 ตําบลไทยบุรี  อําเภอทาศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคางบประมาณ   208,000.- บาท   ราคากลางเปนเงิน   208,368.66  บาท

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี
1.  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว
2.  ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนช่ือเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินใน

ขณะท่ียื่นซองสอบราคา
3.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไมนอยกวา 104,000.- บาท

กําหนดดูสถานท่ี ในวันท่ี 21  มกราคม  2557 เวลา 09.00 น. ใหไปพรอมกัน ณ หองประชุมสภา
องคการ บริหารสวนตําบลไทยบุรี และไปดูสถานท่ี เวลา 09.30 น. และรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม
( ถามี ) เวลา 11.30 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี (ผูท่ีไมมาดูสถานท่ีกอสรางใหถือวาไดดูสถานท่ีกอสรางแลวจะโตแยงซึ่ง
สิทธิหรือประโยชนใด ๆ ของตนมิได)

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี 9 – 21  มกราคม  2558 ระหวางเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี และในวันท่ี 22 มกราคม  2558  ระหวางเวลา   08.30   น.  ถึง   16.30
น. ณ  ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง   อําเภอทาศาลา   จังหวัดนครศรีฯ   หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียน และ
กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันท่ี 23  มกราคม  2558 เวลา 09.00 น.  ถึง 11.00 น. ณ  ศูนยขอมูลขาวสาร
การซื้อหรือการจาง อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท  ไดท่ี  สวนการคลัง  องคการบริหารสวน
ตําบล ไทยบุรี ระหวางวันท่ี 9 – 22  มกราคม 2558 ในเวลาราชการ หากมีขอสงสัยประการใดโปรดสอบถาม
ทางโทรศัพทหมายเลข 0-7577-0278 ตอ  13 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558

ดาบตํารวจ
(การุณ    พุทธคุม)

นายกองคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี
เรื่อง  สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล.สายปลักจอก – ชุมชนใหม  หมูท่ี  6  (ระยะท่ี  3)

…………………………………………………………..
ดวย องคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาตามโครงการกอสรางถนน คสล.สาย

ปลักจอก – ชุมชนใหม  หมูท่ี  6  (ระยะท่ี   3)  ผิวจราจรกวาง   4.00  เมตร  ระยะทาง  300  เมตร   หนา  0.15
เมตร  หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต    เสริมเหล็กจํานวนไมนอยกวา    1,200   ตารางเมตร   และไหลทางหินคลุกขางละ  0.50
เมตร  หรือพ้ืนท่ีหินคลุกไมนอยกวา          300   ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายรายละเอียดงานกอสรางในระหวาง
ดําเนินการกอสราง  จํานวน  1  ปาย   และปายประชาสัมพันธโครงการหลังกอสรางแลวเสร็จ   จํานวน  1  ปาย  ตามแบบ
อบต.กําหนด ณ  หมูท่ี 6 ตําบลไทยบุรี  อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคางบประมาณ   593,000.- บาท   ราคากลางเปนเงิน   593,178.31  บาท

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี
1.  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนช่ือเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินใน

ขณะท่ียื่นซองสอบราคา
3.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไมนอยกวา 296,500.- บาท

กําหนดดูสถานท่ี ในวันท่ี 21  มกราคม  2557 เวลา 09.00 น. ใหไปพรอมกัน ณ หองประชุมสภา
องคการ บริหารสวนตําบลไทยบุรี และไปดูสถานท่ี เวลา 09.30 น. และรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม
( ถามี ) เวลา 11.30 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี (ผูท่ีไมมาดูสถานท่ีกอสรางใหถือวาไดดูสถานท่ีกอสรางแลวจะโตแยงซึ่ง
สิทธิหรือประโยชนใด ๆ ของตนมิได)

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี 9 – 21  มกราคม  2558 ระหวางเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี และในวันท่ี 22 มกราคม  2558  ระหวางเวลา   08.30   น.  ถึง   16.30
น. ณ  ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง   อําเภอทาศาลา   จังหวัดนครศรีฯ   หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียน และ
กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันท่ี 23  มกราคม  2558 เวลา 13.00 น.  ถึง 15.00 น. ณ  ศูนยขอมูลขาวสาร
การซื้อหรือการจาง อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.- บาท  ไดท่ี  สวนการคลัง  องคการบริหาร
สวนตําบล ไทยบุรี ระหวางวันท่ี 9 – 22  มกราคม 2558 ในเวลาราชการ หากมีขอสงสัยประการใดโปรด
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-7577-0278 ตอ  13 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558

ดาบตํารวจ
(การุณ    พุทธคุม)

นายกองคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี




