
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 

เรื่อง  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
……………………………………………………………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร       มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ
ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 6 โครงการ  ดังนี้  
              ๑. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกว้าง1.00 X 200.00X0.10 เมตร (รวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  200  ตาราง
เมตร สายมะอีซอ  หมู่ที่ ๔  บ้านบูโล๊ะสะนีแย   ต าบลบ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา ราคา
กลาง   ๑๑๕ ,๕๐๐  บาท(เงินหนึ่ งแสนหนึ่ งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท)ระยะเวลาด าเนินการ35 วัน 
                ๒. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกว้าง  1.00 X 300.00 X0.10 เมตร (รวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  300  ตาราง
เมตร) สายมะตา  หมูที่ ๕ บ้านบ่อหิน  ต าบลบ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา  ราคากลาง
๑๗๓ ,๒๕๐ บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาท) ระยะเวลาด าเนินการ 45 วัน 
               ๓. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกว้าง  1.00 X 150..00 X0.10 เมตร (รวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  150 ตาราง
เมตร)สายในหมู่บ้าน   หมูที่ ๗    บ้านวังศิลา    ต าบลบ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา ราคา
กลาง   ๘๖ ,๖๒๕  บาท(เงินแปดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบห้าบาท)ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน 
               ๔. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกว้าง  1.00 X 100.00 X0.10 เมตร (รวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า   100   ตาราง
เมตร)สายอูมา   หมูที่    ๘  บ้านเจาะซีโป๊ะ    ต าบลบ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา  ราคา
กลาง    ๕๗ ,๗๕๐บาท   ( เงินห้าหมื่น  เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้ าสิบบาท) ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน 
              ๕. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง  1.00 X  300.00 X0.10 เมตร  (รวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า   300  ตารางเมตร)สายบ้าน
ผู้ช่วยมิตร  หมูที่  ๑๐   บ้าน ควนดินด า   ต าบลบ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลาราคา
กลาง  ๑๗๓,๒๕๐ บาท  (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาท)ระยะเวลาด าเนินการ 45 วัน 
               ๖. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง  1.00 X 165.00 X0.10 เมตร  (รวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า   165   ตารางเมตร)สายวาโซ๊ะ
ข้างตาดีกา หมูที่   ๙  บ้านบัวทองใต้   ต าบลบ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา  ราคา
กลาง  ๙๕,๒๘๘ บาท (เงินเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบแปดบาท) ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน 
เป็นเงินทั้งสิ้น 701,663.00 บาทตัวอักษร (เงินเจ็ดแสนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)(พิจารณา
แยกเป็นรายโครงการ) 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
 3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 50% ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงาน
เดียว 



  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒6  เดือน กันยายน  2554  ระหว่างเวลา 13.00  น.  
ถึง 15.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม       ในวันเดียวกัน   เวลา 
15.10  น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
  ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่   13  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ 27 เดือน กันยายน 
พ.ศ.2554 ระหว่างเวลา 08.3๐น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหรและก าหนด
เปิดซองสอบราคา ในวันที่  28  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ – จ้างของอบต.ระดับ
อ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอธารโต ตั้งแต่เวลา ๑3.0๐  น.  เป็นต้นไป 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารเสนอราคาในราคาชุดละ    200.-บาท ได้ที่ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร   ระหว่างวันที่   13  กันยายน  2554   ถึงวันที่  27 เดือน กันยายน  
2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7337-3444 ,  0-7337-3445   ในวันและเวลาราชการ    
หรือทางเว็ปไซด์ www.banrae.go.th 
 

ประกาศ  ณ   วันที่    ๑3   กันยายน    พ.ศ.  2554  
 
                                   
             (ลงชื่อ) 
                                                (นายอับดุลการิม  ยุมอ)                     
                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
 


