
(สําเนา)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไสหรา

เรื่อง   การกําหนดราคากลางงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในเขตตําบลไสหรา                             
จํานวน 3 โครงการ

.....................................................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลไสหรา จะทําการประกาศสอบราคา โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ในเขตตําบล  ไสหราอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 4 โครงการ นั้น

บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลไสหราไดทําการกําหนดราคากลางเสร็จเรียบรอยแลว                           
ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวสะพานเพ็ญมิตร – ใตสายไฟ
แรงสูง (ตอจากถนน คสล. เดิม) หมูที่ 1,6 ตําบลไสหรา โดยทําการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมดวยเครื่องจักรกล 
ใหไดพื้นที่ไมนอยกวา 1,700  ตารางเมตร กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวาง 4  เมตร  
ยาว 340 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงวัสดุหินคลุก จํานวน 74 ลูกบาศกเมตร ทั้งสองขางเฉลี่ยขางละ
0.50 เมตร พรอมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลไสหรา โครงการมีราคากลาง 673,100.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งรอยบาทถวน)

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายขาง ร.ร. วัดสามัคคีนุกูล (ตอจาก
ถนน คสล. เดิม)  หมูท่ี 2 ตําบลไสหรา โดยทําการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมดวยเครื่องจักรกลใหไดพื้นที่ไมนอย
กวา 760 ตารางเมตร กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางลงวัสดุหินคลุก จํานวน 24 ลูกบาศกเมตร ทั้งสองขางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร พรอมเกลี่ยเรียบ
และ ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลไสหรา โครงการมีราคา
กลาง 367,400.- บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพัน-สี่รอยบาทถวน)

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรพช. - บานนายอานนท (เริ่มจาก
ทางเชื่อมถนนพรุบอน -หวยทรายขาว)  หมูที่ 3,5  ตําบลไสหรา โดยทําการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมดวย
เครื่องจักรกลใหไดพื้นที่ไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4 เมตร ยาว 240 เมตร  หนา 0.15 เมตร   ไหลทางลงวัสดุหินคลุก จํานวน 40  ลูกบาศกเมตร ทั้งสองขาง
เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร  พรอมเกลี่ยเรียบ และ ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลไสหรา โครงการมีราคากลาง  469,200.- บาท (สี่แสนหกหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน)

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วถึงกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   27   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2552

                                               (ลงชื่อ)     อัมพร  กาญจนะ   
                                  ( นายอัมพร  กาญจนะ  )

                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหรา



(สําเนา)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไสหรา

เรื่อง   การกําหนดราคากลางงานกอสราง  ศาลาเอนกประสงคประจําหมูบาน  หมูที่ 9  ตําบลไสหรา 
อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....................................................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลไสหรา จะทําการประกาศสอบราคา โครงการกอสรางศาลา

เอนกประสงคประจําหมูบาน หมูที่ 9   ตําบลไสหรา อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และไดทําการ
กําหนดราคากลางเสร็จเรียบรอยแลว  ตามรายละเอียดดังนี้ 

โดยกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว กวาง 5 เมตร ยาว 10 เมตร และติดตั้ง          
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนขององคการบริหาร สวนตําบลไสหรา  โครงการมีราคากลาง 
195,000.- บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน)

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วถึงกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   27   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2552

                                               (ลงชื่อ)        อัมพร  กาญจนะ
                                  ( นายอัมพร  กาญจนะ  )

                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหรา



(สําเนา)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไสหรา

เรื่อง   การกําหนดราคากลางงานโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 2  ตําบลไสหรา อําเภอฉวาง                   
จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....................................................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลไสหรา จะทําการประกาศสอบราคา โครงการติดตั้งเสียง  

ตามสาย หมูที่ 2  ตําบลไสหรา อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชและไดทําการกําหนดราคากลาง                
เสร็จเรียบรอยแลว  ตามรายละเอียดดังนี้ 

โดยทําการติดตั้งเครื่องขยายเสียง ขนาด 800 วัตต พรอมหมอแปลง , เครื่องเลนเทป – วิทยุ 
– ซีดี ,   ลําโพงฮอรน  ขนาด 15 นิ้ว พรอมหมอแปลง จํานวน 10 ชุด , สายไมลแบบตั้งโตะพรอมอุปกรณ
สายสัญญาณอื่น ๆ และติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล    
ไสหรา โครงการมีราคากลาง 101,000.- บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถวน)

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วถึงกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   27   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2552

                                               (ลงชื่อ)        อัมพร  กาญจนะ
                                  ( นายอัมพร  กาญจนะ  )

                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหรา


