
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกรูด 

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ  จ านวน  3 โครงการ 
-------------------------------------------------------  

                     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกรูด   อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      มีความประสงค์จะ
ด าเนินการสอบราคาจ้าง   โครงการซ่อมซมถนน  หมู่ที่ 5   จ านวน  3  โครงการ   ดังนี ้

         ๑.  โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยกระดี่  ซอย 2  หมู่ที่  5  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  -   งานเกรดแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ  กว้าง 3.50 เมตร  ยาว  2,500 เมตร  พร้อมแต่งร่อง
ระบายน้ าตลอดสาย 
  -  ช้ันพื้นทางลงหินคลุก ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. พร้อมบดทับ 
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่  อบต.กรูดก าหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
ราคากลางตั้งไว้     111,๐๐๐.- บาท 
  2.  โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยรากไม้ ซอย 3 หมู่ที่ 5  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  -  ถนนเดิม  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว  400 เมตร  
  -  ช้ันพื้นทางลงหินคลุก ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ 
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่  อบต.กรูดก าหนด  ราคากลางตั้งไว้   30,๐๐๐.- บาท 
  3.  โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยกระดี ่ซอย 1 หมู่ที่  5  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  -  ถนนเดิม  กว้าง 3.50 เมตร  ยาว  2,000 เมตร  
  -  ช้ันพื้นทางลงหินคลุก ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ 
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่  อบต.กรูดก าหนด  ราคากลางตั้งไว้   30,๐๐๐.- บาท 

     

    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

       1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
       2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
       3.   มีผลงานก่อสร้างประเภทงานเดียวกัน      ดังนี้ 

 -    โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยกระดี่ ซอย 2      ในวงเงินไม่น้อยกว่า     44,400.-  บาท 
  -    โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยรากไม ้ซอย 3     ในวงเงินไม่น้อยกว่า     12,000.-  บาท 
 -    โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยกระดี ่ซอย 1   ในวงเงินไม่น้อยกว่า     12,000.-  บาท 
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  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  11  เมษายน   2556    ระหว่างเวลา 10.00  น . ถึงเวลา 
16.30 น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง   และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ .....-...... เวลา.....-......น. 
เป็นต้นไป ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกรูด    

(กรณีไม่เข้ามาตามก าหนดเวลาดูสถานที่องค์การบริหารส่วนต าบลกรูดถือว่าท่านรับทราบสถานที่ก่อสร้างแล้ว) 

                ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  2  เมษายน  2556  ถึง  22 เมษายน  2556  ระหว่าง
เวลา 08.30 น.  ถึง  16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลกรูด  และ ในวันที่  23  เมษายน   2556 เวลา  
09.30 น . ถึง  16.30 น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับ
อ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอพุนพิน ช้ัน 2) ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  24  เมษายน 2556  เวลา 10.00  น .  
เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการ
อ าเภอ พุนพิน)   องค์การบริหารส่วนต าบลกรูดจะเรียกผู้ชนะการสอบราคาเข้ามาท าสัญญา  ก็ต่อเมื่อองค์การ-
บริหารส่วนต าบลกรูด  มีงบประมาณเพียงพอแล้วเท่านั้น  ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลกรูด  ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอ   องค์การบริหารส่วนต าบลกรูดจะไม่เรียกผู้ชนะการสอบราคาเข้ามาท าสัญญา  และจะยกเลิกการ     
สอบราคาในครั้งนี้  ผู้ชนะการสอบราคาไม่มีสิทธ์ิโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น 

 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการ  รายละเอียดดังนี ้

 -    โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยกระดี่ ซอย 2      เอกสารชุดละ   1 ,000.-  บาท 
  -    โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยรากไม ้ซอย 3     เอกสารชุดละ        300.-  บาท 
 -    โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยกระดี ่ซอย 1   เอกสารชุดละ        300.-  บาท 

 

 ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกรูด  ระหว่างวันที่   2  เมษายน  2556   ถึง  22  เมษายน   2556  
เวลา 08.30 – 16.30 น.     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์  www.krud.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข   0-7740-1100 ,  0-7740-1204   ในวันและเวลาราชการ   

                      ประกาศ ณ วันที ่ 2   เดือน   เมษายน   พ.ศ.   2556 
 
                     

 (ลงช่ือ)       สชุาติ  วิรนิทร ์ 
                                              (นายสุชาติ   วิรินทร์ ) 
                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกรูด 
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