
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกรูด 

เร่ือง  ประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการประเภทถนน 
--------------------------------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวดัสุราษฎรธานี   มีความประสงคจะ
ประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   โครงการประเภทถนน   จํานวน  13  โครงการ  ดังนี้   

1.  โครงการซอมแซมถนนซอยสันติภาพ  หมูที่  1  โดยทําการเกรดปรับแตงพื้นทางเดิม
พรอมบดทับ  กวาง  4.00  เมตร  ระยะทางไมนอยกวา  1,700  เมตร  ถมดินยกระดับถนนชวง  กม.ที่  0+000 – 
0+250  ปริมาณดินไมนอยกวา  800  ลบ.ม.  ลงหินคลุกปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  900  ลูกบาศกเมตร  
พรอมเกรดเกลี่ยบดทับ  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด   ราคากลาง  674,000  บาท 

2.  โครงการซอมแซมถนนสายซอยบานปาออง – คลองกรูด  หมูที่  1  โดยทําการเกรด
ปรับแตงพื้นทางเดิมพรอมบดทับ  กวาง  4.00  เมตร  ระยะทางไมนอยกวา  400  เมตร  ลงหินคลุกปริมาตร  
หินคลุก  ไมนอยกวา  100  ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดเกลี่ยบดทับ  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด    ราคากลาง  69,000  บาท 

3.    โครงการซอมแซมถนนสายซอยพัฒนา  หมูที่  2  โดยทําการเกรดปรับแตงพืน้ทางเดิม
พรอมบดทับ  กวาง  5.00  เมตร  ระยะทางไมนอยกวา  2,400  เมตร  ทําการวางทอระบายน้ํา  คสล.มอก.ช้ัน 3             

0.80x1.00x8.00 เมตร  จํานวน  5  จดุ  ลงหินคลุกปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  800  ลูกบาศกเมตร  พรอม
เกรดเกลีย่บดทับ พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด   ราคากลาง  621,000  บาท 

4.    โครงการปรับปรุงถนนซอยตัน  หมูที่  1 – บานแขวงสุข หมูที่  3    หมูที ่  1,3  โดย      
ทําการเกรดปรับแตงพื้นทางเดิมพรอมบดทับ  กวาง  4.00  เมตร  ระยะทางไมนอยกวา  2,300  เมตร  ลงหิน
คลุกปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 400  ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดเกลี่ยบดทับ  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ราคากลาง  325,000  บาท 

5.    โครงการปรับปรุงถนนซอยวงแหวน  หมูที่  4  ถนนเดิม  กวาง  3  เมตร  ยาว  750  เมตร  
โดยทําการวางทอระบายน้ํา  คสล. มอก. ช้ัน 3  0.60x1.00x6.00 เมตร  จํานวน  1  จุด  ลงดินลูกรัง  ปริมาตร
ดินลูกรังไมนอยกวา 550 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดทับ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด    ราคากลาง  96,000  บาท 

6.   โครงการซอมแซมถนนสายบนควน  หมูที่  4  โดยทําการเกรดปรับแตงพื้นทางเดิม  
พรอมบดทับ  กวาง  5.00  เมตร  ระยะทางไมนอยกวา  600  เมตร  ลงหินคลุกปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  
207 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดเกลี่ยบดทบั  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลกําหนด   ราคากลาง  139,000  บาท 

/  7.  โครงการซอมแซม... 



 

7.    โครงการซอมแซมถนนสายซอยตําบล  หมูที่  4  ถนนเดิมกวาง  4  เมตร  ยาว  1,300  
เมตร   โดยทําการลงดินลูกรังปริมาตรดินลูกรังไมนอยกวา  150  ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดเกลีย่เรียบ    
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ราคากลาง  25,000  บาท 

8.  โครงการซอมแซมถนนซอยตาพล  หมูที่  5  โดยทําการเกรดปรับแตงพื้นทางเดิม     
พรอมบดทับ  กวาง  4.00  เมตร  ระยะทางไมนอยกวา  100  เมตร  ทําการวางทอระบายน้ํา  คสล. มอก.ช้ัน  3              

 0.60x1.00x6.00  เมตร  จํานวน  1  จุด  ลงหินคลุก  ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  100  ลูกบาศกเมตร  พรอม
เกรดเกลีย่บดทับ   รายละเอยีดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ราคากลาง  61,000  บาท 

9.   โครงการซอมแซมถนนสายหวยรากไมซอย  2  หมูที่  5  โดยทําการเกรดปรับแตง       
พื้นทางเดิมพรอมบดทับ  กวาง  3.50  เมตร  ระยะทางไมนอยกวา  1,000  เมตร  ลงหินคลุกปริมาตรหินคลุก 
ไมนอยกวา 250 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดเกลี่ยบดทับ  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ราคากลาง  172,000  บาท 

10.  โครงการซอมแซมถนนสายหวยกระดีซ่อย  1  หมูที่  5  ถนนเดิม  กวาง  4.00  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร  ลงหินลูกรังปริมาตรไมนอยกวา  550  ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดเกลี่ยบดทับ  ทําการรื้อถอน   
ทอระบายน้ําพรอมวางใหม 1 จุด  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลกําหนด          
ราคากลาง  99,000  บาท 

11.  โครงการบุกเบิกถนนซอยตนโดน  หมูที่  6  โดยทําการบุกเบิกถนน  กวาง  4.00  เมตร  
ระยะทางไมนอยกวา  700  เมตร  ทําการขึ้นรูปคันทาง  กวาง  4.00  เมตร  ระยะทางไมนอยกวา  700  เมตร      
ลงดินลูกรังปริมาณไมนอยกวา  450  ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดเกลีย่บดทับ  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ราคากลาง  95,000  บาท 

12.  โครงการซอมแซมถนนซอยเพชรพลู  หมูที่  6  โดยทําการเกรดปรับแตงพืน้ทางเดิม
พรอมบดทับ  กวาง  4.00  เมตร  ระยะทางไมนอยกวา  600  เมตร  ทําการวางทอระบายน้ํา  คสล. มอก. ช้ัน  3  
ขนาด  0.80 x 1.00 x 6.00  เมตร  จํานวน  1  จุด  พรอมปูนทรายยาแนว  ลงหินผุ  ปริมาตรหินผุไมนอยกวา  
400  ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดเกลี่ยบดทบั  พรอมติดตัง้ปายประชาสมัพันธโครงการ  รายละเอยีดตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ราคากลาง  116,000  บาท 

13.  โครงการซอมแซมถนนซอยชัยวงศ  หมูที่  6  โดยทําการเกรดปรับแตงพื้นทางเดิม  
พรอมบดทับ  กวาง  5.00  เมตร  ระยะทางไมนอยกวา  4,600  เมตร  ลงหนิคลุก  ปริมาตรหินคลุก                 
ไมนอยกวา 110 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดเกลี่ยบดทับ  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ราคากลาง  302,000  บาท 

 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( ซ่ึงมีผลงานกอสราง

ถนน)  ดังนี้    
  -   โครงการซอมแซมถนนซอยสันติภาพ  หมูที่  1  ในวงเงินไมนอยกวา   269,600.-  บาท   

/  โครงการซอมแซม... 



 

  -    โครงการซอมแซมถนนสายซอยบานปาออง – คลองกรูด  หมูที่  1  ในวงเงนิไมนอยกวา  
27,600.-  บาท  

  -     โครงการซอมแซมถนนสายซอยพัฒนา  หมูที่  2  ในวงเงินไมนอยกวา  248,400.-  บาท 
  -    โครงการปรับปรุงถนนซอยตัน  หมูที่  1 – บานแขวงสุข หมูที่  3    หมูที่  1,3  ในวงเงิน

ไมนอยกวา  130,000.-  บาท 

  -   โครงการปรับปรุงถนนซอยวงแหวน  หมูที่  4   ในวงเงินไมนอยกวา  38,400.-  บาท 

  -   โครงการซอมแซมถนนสายบนควน  หมูที่  4  ในวงเงนิไมนอยกวา  55,600.-  บาท 

  -   โครงการซอมแซมถนนสายซอยตําบล  หมูที่  4   ในวงเงินไมนอยกวา  10,000.-  บาท 

  -   โครงการซอมแซมถนนซอยตาพล  หมูที่  5  ในวงเงินไมนอยกวา  24,400.-  บาท 

  -   โครงการซอมแซมถนนสายหวยรากไมซอย 2 หมูที่ 5 ในวงเงินไมนอยกวา  68,800.- บาท 
  -   โครงการซอมแซมถนนสายหวยกระดี่ซอย 1  หมูที่ 5  ในวงเงินไมนอยกวา  39,600.- บาท 
  -   โครงการบุกเบิกถนนซอยตนโดน  หมูที่  6  ในวงเงินไมนอยกวา  38,000.- บาท 
  -   โครงการซอมแซมถนนซอยเพชรพูล  หมูที่  6  ในวงเงนิไมนอยกวา  46,400.- บาท 
  -   โครงการซอมแซมถนนซอยชัยวงศ  หมูที่  6  ในวงเงินไมนอยกวา  120,800.- บาท 

2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบญัชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวยีนชื่อไวแลว 

3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน    ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย    เวนแตรัฐ- 
บาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิความคุมกันเชนวานัน้ 
                            4.   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลกรูด    และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส   ณ  วนัประกาศประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    หรือไมเปนผูกระทําการอนัเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 

กําหนดดูสถานที่กอสราง   ในวันท่ี 20  เมษายน  2553   ระหวางเวลา  09.30  น.  ถึง   11.30 น.  
ณ  สถานที่กอสราง   และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอยีดเพิ่มเติม   ในวันท่ี  20 เมษายน  2553      เวลา  13.00  
น.   เปนตนไป  ณ  ที่ทําการ อบต.กรูด  (กรณีไมเขามาตามกําหนดเวลาดูสถานที่องคการบริหารสวนตําบลกรูด
ถือวาทานรับทราบสถานที่กอสรางแลว)    

กําหนดยื่นเอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวนัที่   28  เมษายน  2553  โดย
โครงการที่  1 – 6  ระหวางเวลา    09.00 น.  ถึง   10.00 น.   และโครงการที่  7 – 13 ระหวางเวลา  10.00 น. – 
11.00  น.   ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอพุนพิน)     และ 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวนัที่   30  เมษายน  2553  
ตั้งแตเวลา    13.00  น. เปนตนไป 

/  กําหนดอบรม... 



 

 

กําหนดอบรมและทดสอบการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวันที ่6  พฤษภาคม  2553   
เวลา   10.00 น.  -  11.00  น   เปนตนไป   พรอมมอบหมายเลขประจําตวั (User ID) และรหัส (Password) 

กําหนดการประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา08.30น.  
เปนตนไป ณ  หองประชุม  องคการบริหารสวนตําบลกรูด  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสรุาษฎรธาน ี

  ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    รายละเอยีดดังนี ้
   1.  โครงการซอมแซมถนนซอยสันติภาพ  หมูที่  1  ในราคาชุดละ   2,000.-  บาท   
  2.  โครงการซอมแซมถนนสายซอยบานปาออง – คลองกรูด หมูที่ 1 ในราคาชุดละ 300.-บาท   
  3.    โครงการซอมแซมถนนสายซอยพัฒนา  หมูที่  2  ในราคาชุดละ   2,000.-  บาท   
  4.   โครงการปรับปรุงถนนซอยตัน  หมูที ่ 1 – บานแขวงสุข หมูที่  3  หมูที่  1,3  ในราคาชุดละ   
1,200.-  บาท   
  5.   โครงการปรับปรุงถนนซอยวงแหวน  หมูที่  4   ในราคาชุดละ   500.-  บาท   
  6.   โครงการซอมแซมถนนสายบนควน  หมูที่  4  ในราคาชุดละ   700.-  บาท   
  7.   โครงการซอมแซมถนนสายซอยตําบล  หมูที่  4   ในราคาชุดละ   200.-  บาท   
  8.   โครงการซอมแซมถนนซอยตาพล  หมูที่  5  ในราคาชุดละ   300.-  บาท   
  9.   โครงการซอมแซมถนนสายหวยรากไมซอย 2 หมูที่ 5 ในราคาชุดละ   700.-  บาท   
  10. โครงการซอมแซมถนนสายหวยกระดีซ่อย 1  หมูที่ 5  ในราคาชุดละ   500.-  บาท   
  11. โครงการบุกเบิกถนนซอยตนโดน  หมูที่  6  ในราคาชุดละ   500.-  บาท   
  12. โครงการซอมแซมถนนซอยเพชรพูล  หมูที่  6  ในราคาชุดละ   700.-  บาท   
  13. โครงการซอมแซมถนนซอยชัยวงศ  หมูที่  6  ในราคาชุดละ   1,200.-  บาท   
ไดที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกรูด  ระหวางวนัที่  2  เมษายน – 20  เมษายน  2553   ทางเว็บไซด  
www.krud.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  (077)  401100 , 401204    ในวนัและเวลาราชการ 
   

   ประกาศ   ณ    วันท่ี     1     เดือน   เมษายน    พ.ศ.  2553 

                                                                        ลงชื่อ 
                                                                                          (นายสุชาติ   วิรินทร) 
                                                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลกรูด 
 
 
 
 
 

http://www.krud.go.th/


 


