
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
เร่ือง  สอบราคาจางโครงการกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 

------------------------------------- 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  มีความประสงคสอบราคาจาง  โครงการกอสรางตาง ๆ ดังนี้    

1.   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรถจักรยานยนต  ขนาดกวาง  1.00  เมตร  ระยะทาง 370 เมตร 
หนา 0.12  เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  ณ  สายทางขึ้นเขื่อนประปา กม.24 หมูท่ี 1 ตําบลอัยเยอรเวง 
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  งบประมาณ  259,000.- บาท 

2.   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรถจักรยานยนต  ขนาดกวาง  1.00  เมตร  ระยะทาง 300 เมตร 
หนา 0.12  เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  ณ  สายแบมะเมาะซู  หมูท่ี 2 ตําบลอัยเยอรเวง      อําเภอเบตง                   
จังหวัดยะลา  งบประมาณ  210,000.- บาท 

3.   โครงการกอสรางลานเอนกประสงค  พ้ืนท่ี  400  ตร.ม.  หนา 0.15 เมตร พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย 
ณ  หมูท่ี 4  ตําบลอัยเยอรเวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  งบประมาณ  320,000.- บาท 

4.   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสวนใน  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง 120 เมตร     
หนา 0.15  เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1  ปาย  ณ  สายแบมะเมาะซู  หมูท่ี 2 ตําบลอัยเยอรเวง      อําเภอเบตง                   
จังหวัดยะลา  งบประมาณ  384,000.- บาท 

5.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรถจักรยานยนต  ขนาดกวาง  1.00  เมตร  ระยะทาง 200 เมตร 
หนา 0.12  เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  ณ  สายเดรสิเดะ  หมูท่ี 9   ตําบลอัยเยอรเวง      อําเภอเบตง                   
จังหวัดยะลา  งบประมาณ  150,000.- บาท 

6.   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุเหรา   ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง 60 เมตร หนา 0.15  
เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  ณ  สายสุเหรา  หมูท่ี 11   ตําบลอัยเยอรเวง      อําเภอเบตง      จังหวัดยะลา  
งบประมาณ  204,000.- บาท 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเถาแกลี (ตอจากถนนเดิม)  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  
60  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย  ณ  บานสามรอยไร  หมูท่ี 11  ตําบลอัยเยอรเวง  
อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  งบประมาณ  204,000.- บาท 

       ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้
 1. เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 

2.ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนช่ือเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการ              
สวนทองถ่ิน  ในขณะยื่นซองสอบราคา 
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไมนอยกวาดังนี ้
3.1  โครงการกอสรางถนนคสล.ทางรถจักรยานยนต  ม.1   วงเงินไมนอยกวา 77,700.- บาท 
3.2  โครงการกอสรางถนนคสล.ทางรถจักรยานยนต  ม.2   วงเงินไมนอยกวา 63,000.- บาท 
3.3  โครงการกอสรางลานเอนกประสงค  ม.5 วงเงินไมนอยกวา 96,000.- บาท  
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3.4  โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูท่ี 5 วงเงินไมนอยกวา 115,200.- บาท 
3.5  โครงการกอสรางถนน คสล. สายเดรสิเดะ  ม.9   วงเงินไมนอย  45,000  บาท                                                                                                  
3.6  โครงการกอสรางถนน คสล. สายสุเหรา  ม. 11   วงเงินไมนอยกวา  61,200  บาท 
3.7  โครงการกอสรางถนน คสล.  สายเถาแกลี  ม.11  วงเงินไมนอยกวา  61,200 บาท 
กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม   
1.  สําหรับโครงการของ หมูท่ี 1,2,9 วันท่ี  31  สิงหาคม  2553  ระหวางเวลา  08.30 น. - 16.30 น.  
2.  สําหรับโครงการของ หมูท่ี 4,5,11 วันท่ี  1  กันยายน  2553  ระหวางเวลา  08.30 น. - 12.00 น.  
ณ  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

 กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันท่ี    3    กันยายน  2553  ถึงวันท่ี   3   กันยายน  2553 ระหวางเวลา 08.30   น. 
ถึง  12.00  น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางของ อบต. ระดับอําเภอ อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  และกําหนด
เปดซองสอบราคาในวันท่ี   3  กันยายน   2553   ตั้งแตเวลา  13.00  น. เปนตนไป 
 ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดท่ี องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง ระหวางวันท่ี 23 สิงหาคม 2553                     
ถึงวันท่ี  2  กันยายน   2553  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-7328-5111  ในวันและเวลาราชการ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  19  สิงหาคม  2553 
 
 
                                                                (ลงชื่อ) 

(นายแวมะยูโซะ  ตุสาต)ู 
นายกองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 

 
 
 
 
 
 


