
ที่ ยล  74002/ว146                                       ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาชี 
                     หมูที่  2 ตําบลตาชี อ.ยะหา ยล 95120 

      17     มีนาคม   2553 
เร่ือง     เชิญผูประกอบอาชพีมาเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ 

เรียน     ผูประกอบการ 

ส่ิงที่สงมาดวย     ใบเสนอราคา     จํานวน     3 ชุด   

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลตาชี  มีความประสงคจะดําเนินการ (     )  ซ้ือ  ( )  จาง   
โครงการดังตอไปนี ้

1. กอสรางถนน คสล. หมูที่  1 สายหินดานลับพรา  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว  355.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  1,420.00 ตารางเมตร     

2. กอสรางถนน คสล.หมูที่  5 สายควนฟา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  700.00 เมตร  หนา  
0.15  เมตร  ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  2,800.00 ตารางเมตร     

3. ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิวเดิม  ขนาดกวาง 5.00 เมตร  
ยาว  560.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร และบริเวณวงเวียนหมูที่ 2  จาํนวน  728.00 ตารางเมตร     
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  หรือพืน้ที่รวมกนัไมนอยกวา  3,528.00 ตารางเมตร  
โดยวิธีพิเศษ      มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังตอไปนี ้
  1.(   )  ผูขาย      ( )  ผูรับจางจะตอง    (   )  สงมอบพัสดุ      ( )  สงมอบงานจาง 

1.1 กอสรางถนน คสล. หมูที่  1 สายหินดานลับพรา  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว  355.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  1,420.00 ตารางเมตร   ใหแลวเสร็จภายใน 60 
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  และจะตองยืนราคาไมนอยกวา  45  วัน นับถัดจากวันเสนอราคา 

1.2 กอสรางถนน คสล.หมูที่  5 สายควนฟา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  700.00 เมตร   
หนา  0.15  เมตร  ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร  หรือพืน้ที่ไมนอยกวา  2,800.00 ตารางเมตร     
ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  และจะตองยืนราคาไมนอยกวา  45  วนั  
นับถัดจากวันเสนอราคา 

1.3 ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิวเดิม  ขนาดกวาง 5.00 เมตร  
ยาว  560.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร และบริเวณวงเวียนหมูที่ 2  จาํนวน  728.00 ตารางเมตร     
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  หรือพืน้ที่รวมกนัไมนอยกวา  3,528.00 ตารางเมตร  ใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน  นับ
ถัดจากวนัลงนามในสัญญา  และจะตองยนืราคาไมนอยกวา  30  วนั นบัถัดจากวนัเสนอราคา 
                            2.ตองใชในเสนอราคาตามแบบของทางราชการ 
 
                                                                                                                                               /3.ผูเสนอราคา... 



                                                                                        -2- 
 

  3.ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสาร  หลักฐานแนบมาพรอมกับใบเสนอราคา  ดังนี้ 
            3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบรษิัท  และสําเนาใบทะเบยีน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
            3.2  หนังสือมอบอํานาจ  ซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  ฉะนั้น  หากสนใจใหไปยื่นซองเสนอราคาในวนัที่   26  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2553 
ระหวางเวลา  10.00 น.  ถึงเวลา  11.00 น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อ/จัดจาง  ของ  อบต. ระดับอําเภอ
ยะหา       หองประชุม   ช้ัน  2  (หองสัตตะภาคี)    อําเภอยะหา      จังหวัดยะลา 
และคณะกรรมการจะเปดซองพิจารณาในวันเดียวกันตั้งแตเวลา  11.15  น. เปนตนไป  จนกวาจะแลวเสร็จ 
หมายเหตุ     สําหรับโครงการที่ 1 และ 2   “จะมีการลงนามในสัญญาจัดจางไดตอเม่ือไดรับการจัดสรรเงินกู
จากสํานักงบประมาณแลว โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถยกเลิกการจัดหาได  หากไมไดรับการ
จัดสรรเงินกู”   
                    สวนโครงการที่  3  “จะลงนามกอหนี้ผูกพันงบประมาณตอเม่ือไดรับอนุมัติเงินประจํางวด
แลว” 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                                           พสิษฐ   ศรีสุข 
                                                                     (นายพสิษฐ   ศรีสุข) 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัสด ุ
สวนการคลัง 
โทร.0-7327-1105/WWW.TACHEE.GO.TH 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
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