
รายละเอียดโครงการและราคากลางในการ 
จัดซื้อ/จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

ประจําปงบประมาณ  2552 
1.  คากอสรางบานเทิดไทองคราชัน ประจาํหมู 3 

และหมู 6  ตําบลทาดี  อําเภอลานสกา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  จํานวน 2 หลัง  ขนาดกวาง 5  เมตร ยาว 
7.5  เมตร ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของ
องคการบริหารสวนตําบลทาดี  พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ  ราคากลางในการซื้อ/จาง เปนเงนิ  282,200  
บาท 

2. โครงการซอมแซมและขยายเขตประปาหมูบาน 
บานไสขิง (บอหูด)  หมูที 1 ตําบลทาดี  อําเภอลานสกา  
จังหวดันครศรธีรรมราช    เปาลางบอบาดาลเดิมพรอม
ติดตั้งซัมเมอรส φ 2”  ขนาด 2 แรงมา พรอมชุดคอนโทรล  
ปรับปรุงชุดสูบน้ํา (ขึ้นหอถงั) ชุดสวิทตตดัน้ําใหระบบสูบ
น้ําใชงานไดเปนปกติ และวางทอ PVC  ขนาด φ 2” ชั้น
คุณภาพ 8.5 ยาว 2,040 ม. ฝงลึกจากดนิไมนอยกวา 0.30 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
ทาดี  พรอมปายประชาสัมพนัธโครงการ  ราคากลางใน
การซื้อ/จาง เปนเงิน  230,000  บาท 

3. โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที  2  ตําบลทาดี  อําเภอลานสกา  จังหวดั
นครศรีธรรมราช   ขนาด 0.50X 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 125 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการ

บริหารสวนตําบลทาดี พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  
ราคากลางในการซื้อ/จาง เปนเงิน  293,000บาท 

4. โครงการบุกเบิกถนนสายบานนางนิสา-มะมวง
งาม  หมูที  5  ตําบลทาดี  อําเภอลานสกา   จังหวดั
นครศรีธรรมราช  โดยบุกเบกิสภาพเดิมซึ่งเปนพื้นไร-นา 
ใหเปนขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 695 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 ม.
ใชปริมาณดนิถมไมนอยกวา 1,080  ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
เรียบและบดอดัแนนตลอดสาย  พรอมวางทอ คสล. ขนาด 
φ 0.80 X 1.00 เมตร ชั้นคุณภาพ 3 จํานวน 6 ทอน รวม 1 
จุด พรอมยาแนว และวางทอ คสล.ขนาด  φ 0.60X 1.00 ม. 
ชั้นคุณภาพ  3  จํานวน 4 จุด ๆ ละ 6 ทอน รวม 24 ทอน 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
ทาดี  พรอมปายประชาสัมพนัธโครงการ  ราคากลางใน
การซื้อ/จาง เปนเงิน  390,000บาท 

5. โครงการกอสราง ถนน คสล.สายซอยไขแดง  
(ชวงที่  1) หมูที  7  ตําบลทาดี   อําเภอลานสกา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงหินคลุกทั้งสองขาง ๆ ละ 
0.50 เมตร  พรอมรายละเอียดตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลทาดี  พรอมปายประชาสมัพันธโครงการ  
ราคากลางในการซื้อ/จาง เปนเงิน  283,000  บาท 

6  โครงการจัดทําโครงเสาเหล็กแปนบาสเกตบอล  
ตําบลทาดี   อําเภอลานสกา  จังหวดันครศรีธรรมราช  
จัดสรางโครงเสาเหล็กแปนบาสเกตบอล    แปนไมหนา 20 

มม. จํานวน 1  ชุด (2 แปน) พรอมรายละเอียดตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลทาดี  พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ  ราคากลางในการซื้อ/จาง เปน
เงิน  68,000  บาท 

7. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดปะ-นา
ราม   หมูที่ 2   ตําบลทาดี  อําเภอลานสกา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ขนาดผิวจราจร   กวาง  4   ม. ยาว  250  
ม. หนา 0.15 ม.     หรือปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา  1,000 
ตร.ม   และไหลทาง ลงหินคลุกขางละ 0.50 ม.    พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  เปนเงิน    
459,000    บาท  

8.   กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาอาย
ยายจันทร  หมูที่ 3  ตําบลทาดี  อําเภอลานสกา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร    กวาง 4  เมตร   ยาว   
253  เมตร  หนา 0.15  เมตร   หรือปริมาตรพื้นที่ไมนอย
กวา   1,012  ตร.ม.    พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  
จํานวน  1  ปาย  เปนเงิน  452,000  บาท   

9.  บุกเบิกถนนสายเกาะตานาค  หมูที่  4  ตําบลทา
ดี อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีสภาพเดิม
เปนพื้นที่สวน-นา  ใหเปนถนนกวาง 4.00 ม.  ยาว  1,700 
ม. โดยใชดินถมยกระดับสูงเฉลี่ย  0.30 ม.   หรือใชปริมาณ
ดินถมไมนอยกวา  2,856   ลบ.ม.  พรอมบดอัดแนนไม
นอยกวา  95% S.T.D พรอม  วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด  0.60x1.00 ม.  ชั้นคุณภาพ 3  จํานวน  9 จุด  45 ทอน  



และทอคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 1.00x1.00 ม.  ชั้น
คุณภาพ 3  จํานวน 1 จุด  5 ทอน   รายละเอียดตามแบบ
สังเขปขององคการบริหารสวนตําบลทาดี    พรอมปาย
แนะนําโครงการ  จํานวน  1  ปาย    เปนเงิน    1,006,000   
บาท   

10.  จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบานผูใหญ  หมูที่  5  ตําบลทาดี  อําเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ขนาดผิวจราจร   กวาง 4 ม. ยาว   
212  ม.  หนา 0.15 ม.   หรือปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา 848 
ตร.ม.     พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  
ปาย  เปนเงิน     388,000  บาท   

11.  จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย
ทางกรวด   หมูที่ 6  ตําบลทาดี อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ขนาดผิวจราจร    กวาง   4   ม.  ยาว   250  ม.   
หนา 0.15 ม.  หรือปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา  1,000  ตร.ม.  
และไหลทางลงหินคลุกทั้งสองขางๆ 
ละ 0.50 ม.      พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  
ปาย   เปนเงิน   459,000    บาท   

12. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไขแดง  
หมูที่ 7  (ชวงที่ 2)  ตําบลทาดี อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร   กวาง   4 ม.  ยาว 250 ม. 
หนา 0.15 ม.    หรือปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา  1,000  ตร.ม.  
และไหลทางลงหินคลุกทั้งสองขางๆละ 0.50 ม.    พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน     1  ปาย  เปนเงิน     
459,000    บาท         

13. ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด  6 ตัน 6 ลอ แบบอัด
ทาย   
( 1 )   ตูบรรทุกมูลฝอย  มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา  
10  ลูกบาศกเมตร  และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยไดไม
นอยกวา  5,000  กิโลกรัม 
( 2 )   น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก  (G.V.W.)  ไมต่ํา
กวา  12,000  กิโลกรัม 
( 3 )   ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก  สามารถผลิต
แรงดันสูงสุดไมนอยกวา  2,500  ปอนดตอตารางนิ้ว 
( 4 )   มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง  1  ดวง 
    หมายเหตุ 

GROSS  VEHICLE  WEGHT   ( G.V.W.)  =  CHASSIS  
WEIGHT   ซึ่งมีระบุในแค็ตตาล็อก  +  PAYLOAD  หรือ
น้ําหนักสุทธิที่บรรทุกไดมีการจัดซื้อยานพาหนะ เครื่องยนต
ดีเซลโดยเฉพาะรถยนตขนาดใหญ  ใหมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เลขที่ มอก.  1295-2541  
หรือสงูกวา  เปนเงิน   2,000,000    บาท         

 14. ปรับปรุงซอมแซมระบบเสียงไรสายและเพิ่มเติม
ระบบเสียงตามสาย   หมูที่  1 - 7    ตําบลทาดี  โดยติดตั้งเครื่อง
ขยายเสียง Power amp  ขนาดกําลังขยายเอาพุท 1,500 วัตต  
พรอมระบบ mixer control  ในตัว   จํานวน   2 เครื่อง  ติดตั้ง
เครื่อง Transmitsion lineoutput  ขนาดกําลังสง 1,500 วัตต 
(อุปกรณสําหรบัการสงระยะทางไกล)   จํานวน 2 เครื่อง  เดิน
สายตรอปวายส  ขนาด 2 x 0.90 มม. ชนิดมีลวดรับแรงดึงใน

ตัว พรอมอุปกรณการติดตั้ง จํานวน   14,000 เมตร  ติดตั้ง 
matching transmitsion ขนาด 50 วัตต พรอมกลองกันน้ํา 
(อุปกรณสําหรบัระยะทางไกล)  จํานวน  32 ชุด และติดตั้ง    
ลําโพงฮอรน  ขนาด 20 นิ้ว  พรอม  driver  unit  150 วัตต   
จํานวน 36 ชุด  เปนเงิน  439,000 บาท 

 

 

 

 
ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 

สวนการคลัง         
องคการบริหารสวนตําบลทาดี 
126    หมูที่  5     ตําบลทาดี      อําเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช      80230 
โทร. 075-374514 
โทรสาร  075-374514 
ในวันและเวลาราชการ  (  08.30 – 16.30  ) 

 
 
 
 
 
 
 

 


