
 

 
ที่ ยล 74102/ว 154                                                                   องคการบริหารสวนตาํบลทาธง                       
                                                                                           อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 95140             
 
 

                                                                                           24  มีนาคม  2553 

เรื่อง  เสนอราคาโครงการกอสราง ถนน คสล. จํานวน 5 สาย 

เรียน  ผูประกอบการรับเหมากอสราง       

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาธง มีความประสงคจะดําเนินการจัดจางโครงการกอสราง 
ถนน คสล. จํานวน 5 สาย โดยวิธีพิเศษ ตามรายละเอียดดังน้ี (โครงการไทยเขมแข็ง)  

  1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูเปาะซู 1 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอมทางเชื่อม กวาง 4.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไมนอยกวา 3,140.00 ตารางเมตร สถานที่กอสราง ซอยครูเปาะซู 1 หมูที่ 2 บานจะรังตาดง ตําบลทาธง 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด ราคากลาง 1,941,634.00 บาท (จะลงนามกอหนี้
ผูกพันงบประมาณตอเมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว) 
  2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูเปาะซู ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง กวาง 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,600.00 ตารางเมตร 
สถานที่กอสราง ซอยครูเปาะซู หมูที่ 1 บานโตะพราน ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามแบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด ราคากลาง 1,000,000.00 บาท 
  3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ซอยฮูแตแนแต ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง กวาง 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,200.00 ตารางเมตร 
สถานที่กอสราง ซอยฮูแตแนแต หมูที่ 1 บานโตะพราน ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามแบบแปลน
ที่ อบต.กําหนด ราคากลาง 1,985,000.00 บาท 
  4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระเก็บนํ้าบานพรุ ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 810.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง กวาง 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,240.00 ตาราง
เมตร สถานที่กอสราง ซอยสระเก็บน้ําบานพรุ หมูที่ 3 บานพรุ ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด ราคากลาง 1,999,500.00 บาท  
  5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ม.อ. ขนากวาง 4.00 เมตร ยาว 790.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง กวาง 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,160.00 เมตร สถานที่กอสราง 
ซอย ม.อ. หมูที่ 6 บานจําปูน ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด ราคากลาง 
1,998,000.00 บาท 
*หมายเหตุ* โครงการที่ 2-5 จะลงนามในสัญญาจางได เม่ือไดรับการจัดสรรเงินกูจากสํานักงบประมาณแลว 
                และทางองคการบริหารสวนตําบลทาธงสามารถยกเลิกการจัดหาได หากไมไดรับการจัดสรรเงินกู  
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คุณสมบัติของผูเสนอราคา   
1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ทําการจางดังกลาว    
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศการ
จางหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาครั้งน้ี 

4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

5. ผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ทําการจางในวงเงินไมนอยกวา 
   5.1 โครงการที่ 1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูเปาะซู 1 ไมนอยกวา   

970,817.00 บาท  
        5.2  โครงการที่ 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูเปาะซู  ไมนอยกวา 500,000.00 บาท  
     5.3 โครงการที่ 3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ซอยฮูแตแนแต ไมนอยกวา 992,500.00 บาท 
     5.4 โครงการที่ 4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระเก็บนํ้าบานพรุ ไมนอยกวา 
999,750.00 บาท 
     5.5 โครงการที่ 5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ม.อ. ไมนอยกวา 999,000.00 บาท 

และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 

กําหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 30 มีนาคม 2553 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. 
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอรามัน และกําหนดเปด
ซองในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น. 

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารเสนอราคา ในราคาชุดละ  -   บาท  ไดที่ที่องคการบริหาร        
สวนตําบลทาธง ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ระหวางวันที่ 24-29 มีนาคม 2553 สอบถาม
รายละเอียดไดในวันราชการ ระหวางเวลา 09.00-15.30 น.หรือทางหมายเลขโทรศัพท 0-7327-3039 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 

         (นายวษิณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง 

 

สวนการคลัง 
โทร./โทรสาร 0-7327-3039 
www.tatong.go.th   
 

 

 

 

 

 

 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 

 

 


