
  
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลนาเหรง 
เรื่อง   สอบราคาจางเหมาโครงการซอมแซมถนน  จํานวน 47 โครงการ 

ในเขตตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา    จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
…………….…………………. 

 ดวยเทศบาลตําบลนาเหรง มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา โครงการซอมแซมถนน  
จํานวน 47 โครงการ  ในเขตตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา    จังหวัดนครศรีธรรมราช  รายละเอียดดังนี้ 
           1. โครงการซอมแซมถนนสายนายเลื่อน – หวยตนไทร  หมูท่ี 1 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 800 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 134 เมตร 
ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 40 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง
15,300   บาท        

2. โครงการซอมแซมถนนสายหวยตนไทร – นางเจียร  หมูท่ี 1 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 134 เมตร           
ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 40 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง               
15,300   บาท        

3. โครงการซอมแซมถนนสายคลองโซน – หนาถํ้า  หมูท่ี 1 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.14 เมตร ยาวรวม 123 เมตร  
ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 60 ลบ.ม . ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ                                
ราคากลาง  23,000  บาท        

4. โครงการซอมแซมถนนสายนาเเงะ – คลองนันตอ หมูท่ี 1 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.14 เมตร ยาวรวม 190 เมตร 
ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 80 ลบ.ม . ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ                             
ราคากลาง 30,700   บาท        

5. โครงการซอมแซมถนนสายซอยบานนายจับ หมูท่ี 1 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 2.20 เมตร ยาว 300 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 91 เมตร ทําการ
ซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 24 ลบ .ม . ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ย เรียบ                                     
ราคากลาง  9,200   บาท     

 6. โครงการซอมแซมถนนสายซอยนาแงะ  หมูท่ี 1 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 2.50 เมตร ยาว 250 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 64 เมตร ทําการ
ซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 16 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง 6,100   บาท 
             

 7. โครงการซอมแซมถนนสายซอยนฤทธิ์  หมูท่ี 1 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก ขนาดกวาง 
2.20 เมตร ยาว 200 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.11 เมตร ยาวรวม 50 เมตร ทําการซอมแซม
โดยใชหินคลุกจํานวน 12 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง 4,600   บาท 
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         8. โครงการซอมแซมถนนสายซอยนายวิชิต หมูท่ี 1 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก ขนาดกวาง 
2.20 เมตร ยาว 300 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 60 เมตร ทําการซอมแซม
โดยใชหินคลุกจํานวน 20 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ  ราคากลาง 7,600   บาท        

9. โครงการซอมแซมถนนสายซอยสระน้ําเหมืองดอลลาร  หมูท่ี 1 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.13 เมตร ยาวรวม 51 เมตร 
ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 20 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง        
7,600   บาท        

10. โครงการซอมแซมถนนสายนางเจียร – คลองแส  หมูท่ี 1 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 600 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 160 เมตร          
ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 60 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง               
23,000   บาท        

11. โครงการซอมแซมถนนสายซอยบานนายจารึก  หมูท่ี 1 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 350 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.08 เมตร ยาวรวม 50 เมตร               
ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 10 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง                
3,800   บาท                  

12. โครงการซอมแซมถนนสายซอยถนนตก 1  หมูท่ี 1 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 134 เมตร ทําการ
ซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 40 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง                         
15,300   บาท                  
  13. โครงการซอมแซมถนนสายซอยกิตติศักดิ์ - ประเสริฐ  หมูท่ี 1 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 650 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.14 เมตร ยาวรวม 114 เมตร 
ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 40 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง 
15,300   บาท       

14. โครงการซอมแซมถนนสายซอยชวยสราง  หมูท่ี 2 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 160 เมตร ทําการ
ซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 48 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง                   
18,400   บาท        

15. โครงการซอมแซมถนนสายซอยคลองหนซอ – ปากเผ็ด  หมูท่ี 2 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนน
หินคลุก ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 134 
เมตร ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 40 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง 
15,300   บาท        

16. โครงการซอมแซมถนนสายคลองหนซอ  หมูท่ี 2 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.11 เมตร ยาวรวม 46 เมตร ทําการ
ซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 20 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ  ราคากลาง 7,600   บาท   
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17. โครงการซอมแซมถนนสายซอยนางเริ่ม – นางแจก (ทางเชื่อม) หมูท่ี 2 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปน
ถนนหินคลุก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร มีสภาพชํารุดบริเวณทางเชื่อมลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว
รวม 5.00 เมตร ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 12 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   
ราคากลาง 4,600   บาท      

18. โครงการซอมแซมถนนสายซอยละมัยอุทิศ   หมูท่ี 3 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 500 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.11 เมตร ยาวรวม 90 เมตร ทํา
การซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 20 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง               
7,600   บาท        

19. โครงการซอมแซมถนนสายซอยปากเเส หมูท่ี 3 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 134 เมตร ทําการ
ซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 16 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง 6,100   บาท        

20. โครงการซอมแซมถนนสายซอยนายจารุ – นางอารมย หมูท่ี 3 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 54 เมตร 
ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 16 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง   
6,100   บาท        

21. โครงการซอมแซมถนนสายปากแส – คลองนันตอ หมูท่ี 3 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 107 เมตร ทํา
การซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 40 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง             
15,300   บาท        

22. โครงการซอมแซมถนนสายซอยทางเขาบานนายจอน  หมูท่ี 3 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 300 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 120 เมตร 
ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 24 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง  
9,200   บาท        

23. โครงการซอมแซมถนนสายซอยวัดในตูล – หมูท่ี 3 ต.กะหรอ  หมูท่ี 4 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปน
ถนนหินคลุก ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 700 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 
73 เมตร ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 40 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ                
ราคากลาง 15,300   บาท        

24. โครงการซอมแซมถนนสายซอยคลองมวง – หมูท่ี 3 กะหรอ หมูท่ี 4 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปน
ถนนหินคลุก ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 900 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 
134 เมตร ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 40 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ              
ราคากลาง  15,300  บาท    
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25. โครงการซอมแซมถนนสายซอยนายัญ  หมูท่ี 4 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.13 เมตร ยาวรวม 103 เมตร ทําการ
ซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 40 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ  ราคากลาง                   
15,300   บาท        

26. โครงการซอมแซมถนนสายทาพุด – บานนายวิโรจน  หมูท่ี 4 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 200 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 50 เมตร 
ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 12 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง     
4,600   บาท        

27. โครงการซอมแซมถนนสายทุงใน - นาบน  หมูท่ี 5 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 2.50 เมตร ยาว 900 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 214 เมตร ทําการ
ซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 80 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง                  
30,700   บาท        
  

 28. โครงการซอมแซมถนนสายซอยหนังนวย  หมูท่ี 5 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 42 เมตร ทําการ
ซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 20 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง 7,600   บาท        

29 โครงการซอมแซมถนนสายนายจรูญ – นายจริน  หมูท่ี 3 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.16 เมตร ยาวรวม 95 เมตร ทํา
การซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 60 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง                 
23,000   บาท        

30. โครงการซอมแซมถนนสายในตูล – นายกรึก  หมูท่ี 6 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 250 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.13 เมตร ยาวรวม 62 เมตร ทํา
การซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 20 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง                
7,600   บาท                  

31. โครงการซอมแซมถนนสายซอยนางจาย  หมูท่ี 6 ตําบลนาเหรง   สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 128 เมตร ทําการ
ซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 32 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ  ราคากลาง  12,200 บาท                                             

32. โครงการซอมแซมถนนสายหลุมพี – บานนายปรีชา หมูท่ี 6 ตําบลนาเหรง  สภาพเดิมเปนถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม                  
200 เมตร ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 60 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ                
ราคากลาง  23,000  บาท                            

33. โครงการซอมแซมถนนสายแยกบานนายปรีชา – บานนายฉุย  หมูท่ี 6 สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 160 เมตร 
ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 40 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง       
15,300     บาท        
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34. โครงการซอมแซมถนนสายคํานวณ – เพ็งจันทร หมูท่ี 6 สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 1,250 เมตร ทําการ
ซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 500 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง              
192,000 บาท       

35. โครงการซอมแซมถนนสายหวยโปะ – บานนายสุวรรณ หมูท่ี 6 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนน
หินคลุก ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 800 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม54 
เมตรทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 20 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ                       
ราคากลาง 7,600 บาท                         

          36. โครงการซอมแซมถนนสายซอยนายสงเสริม  หมูท่ี 6 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 200 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 60 เมตร ทํา
การซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 12 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง               
4,600   บาท        

37. โครงการซอมแซมถนนสายอนามัยทาพุด – นายสวาง  หมูท่ี 6 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 800 
เมตร ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 40 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ                     
ราคากลาง  15,300  บาท        

38. โครงการซอมแซมถนนสายซอยนายผอง – นายนุกูล  หมูท่ี 6 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 650 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 134 เมตร 
ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 40 ลบ.ม . ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ                            
ราคากลาง 15,300   บาท        
              

  39. โครงการซอมแซมถนนสายซอยวิรัตน – นายสถิตย หมูท่ี 7 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 2.20 เมตร ยาว 1,100 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.14 เมตร ยาวรวม 195 
เมตร ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 60 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ                     
ราคากลาง 23,000   บาท        

40. โครงการซอมแซมถนนสายบานนายสอง – นายคง หมูท่ี 7 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 75 เมตร 
ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 28 ลบ.ม . ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ                             
ราคากลาง 10,700   บาท        

41. โครงการซอมแซมถนนสายนายพรอม – นางสุคนธ  หมูท่ี 7 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 600 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.13 เมตร ยาวรวม 99 เมตร 
ทําการซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 32 ลบ.ม . ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ                               
ราคากลาง 12,200   บาท        

42. โครงการซอมแซมถนนสายซอยก่ิง อ.นบพิตํา  หมูท่ี 7 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 300 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.13 เมตร ยาวรวม 134 เมตร ทํา
การซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 24 ลบ .ม . ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ                                  
ราคากลาง 9,200   บาท      
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43. โครงการซอมแซมถนนสายสุทัศนอุทิศ  หมูท่ี 8 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก ขนาด

กวาง 2.20 เมตร ยาว 200 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 75 เมตร ทําการ
ซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 20 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ   ราคากลาง 7,600   บาท        

44. โครงการซอมแซมถนนสายซอยปาชวย  หมูท่ี 9 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 2.20 เมตร ยาว 700 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 122 เมตร ทําการ
ซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 32 ลบ .ม . ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ย เรียบ                                        
ราคากลาง 12,200   บาท        

45. โครงการซอมแซมถนนสายนายสุนทร – ปาจิบ หมูท่ี 9 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 250 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 67 เมตร ทํา
การซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 20 ลบ .ม . ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ                                          
ราคากลาง 7,600 บาท                           

  46. โครงการซอมแซมถนนสายนายสมพุง – ปาแดง หมูท่ี 6 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 500 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.17 เมตร ยาวรวม 141เมตร ทํา
การซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 60 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ  ราคากลาง                  
23,000 บาท                           

            47. โครงการซอมแซมถนนสายนางไสว – นางฝาก หมูท่ี 6 ตําบลนาเหรง สภาพเดิมเปนถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 500 เมตร มีสภาพชํารุดเปนหลุมบอลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 160เมตร ทํา
การซอมแซมโดยใชหินคลุกจํานวน 60 ลบ .ม . ซอมแซมเฉพาะสวนชํารุดพรอมเกลี่ยเรียบ                                  
ราคากลาง 23,000 บาท                          

หมายเหต ุ   แตละโครงการแยกออกจากกัน โดยจะพิจารณาผลเปนรายโครงการ 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.  เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 
2.  ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหาร 

ราชการสวนทองถ่ิน  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
 3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 4.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบล          
นาเหรง  ณ  วันท่ีประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาจางครั้ง 
 5.   มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ดังนี้ 
                          โครงการท่ี 1 – 33 ,35 – 47  ในวงเงิน –  บาท โครงการท่ี 34. โครงการซอมแซมถนน
สายคํานวณ – เพ็งจันทร หมูท่ี 6 ในวงเงินไมนอยกวา  67,200.-  บาท   (-หกหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาท-) และ
จะตองเปนผลงานท่ีอยูในสัญญาเดียวกันเทานั้น 
 6.   ผูท่ีไมซ้ือเอกสารสอบราคา  ไมมีสิทธิยื่นซองสอบราคา 
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กําหนดดูสถานท่ีกอสราง ใหผูประสงคจะยื่นซองเสนอราคาไปพรอมกัน ณ  สํานักงานเทศบาล
ตําบลนาเหรง เพ่ือรับฟงคําชี้แจงและรายละเอียดพรอมนําชี้สถานท่ีกอสรางในวันท่ี 23 เดือน มีนาคม 
พ.ศ.2558     ระหวางเวลา 10.00  น. ถึงเวลา 11.00 น.    หากผูประสงคจะยื่นซองเสนอราคาไมไปรับฟง
คําชี้แจง  และไมไปดูสถานท่ีกอสราง จะถือวาผูนั้นไดรับทราบคําชี้แจงและไปดูสถานท่ีแลว จะยกมาเปนขออาง
และขอโตแยงใด ๆ ภายหลังไมไดท้ังสิ้น   

ผูไมไปดูสถานท่ีกอสรางตองยอมรับคําชี้แจงเพ่ิมเติมของเทศบาลตําบลนาเหรง 
  กําหนดย่ืนซองสอบราคา  โดยกําหนดใหมีการยื่นซองสอบราคา  ดังนี้ 
         1.  กําหนดยื่นซองสอบราคา  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลนาเหรงตั้งแตวันท่ี   16   เดือน 
มีนาคม   พ.ศ. 2558    -   วันท่ี  23  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2558  , วันท่ี  25   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 
2558    ถึงวันท่ี  1  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558    ในวันและเวลาราชการ 
 
          2.  กําหนดยื่นซองสอบราคา ณ. ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางระดับอําเภอ  (ชั้น 2 ) 
ท่ีวาการอําเภอนบพิตํา ในวันท่ี   24   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558    ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
 
  กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันท่ี 2 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558  ตั้งแตเวลา10.30 น.   
เปนตนไป    ณ    ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางระดับอําเภอ  (ชั้น  2 ) ท่ีวาการอําเภอนบพิตํา 

   ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาและแบบแปลน ในราคาดังนี้ โครงการ ท่ี 1 – 33            
,35-47  โครงการละ 100.- บาท  โครงการ ท่ี 34 โครงการละ   1,000.- บาท  ไดท่ี กองคลัง เทศบาลตําบล
นาเหรง ระหวางวันท่ี  16   เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2558    ถึงวันท่ี  1  เดือน เมษายน พ.ศ. 2558      
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-7575-2111 ตอ 13   ในวันเวลาราชการ   หรือสืบคนขอมูลทางเว็บไซต
ของเทศบาลตําบลนาเหรง   www.nareng.go.th    เว็บไซตของจังหวัดนครศรีธรรมราช   www.nakhonsithammarat.go.th   เว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th 

 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี   16    เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 

 
 
           (ลงชื่อ) 
   (นายจริน   รักสนิท) 
                                                 นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง 

 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.or.th/

