
                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      มีความประสงค์จะ
ดําเนินการสอบราคาจ้าง    โครงการ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายต้นไทร
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร  

งานงวดที่ 1      
  1. ทําการบุกเบิกถนน กว้าง 
พร้อมทําการทดสอบความแน่นของช้ันพื้นทางเดิม
  2. งานวางท่อระบายนํ้า ท่อ คสล
1 จุด พร้อมดาดคอนกรีตหน้าท่อ
  3. ช้ันพื้นทาง  ทําการลงหินคลุกหนา 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมทดสอบความแน่นช้ันพื้นทาง 
  4. ให้ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่ อบต
และขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง  งวดที่ 

(ค่างานคิดเป็นร้อยละ 55
 

 งานงวดสุดท้าย   ผู้รับจ้างต้องทําการก่อสร้างโดยมีรายละเอียดงานดังน้ี
1. ทําการไพรม์โคด  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  

จํานวน 2 
2. ผิวจราจร  

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3. งานตีเส้นจราจร  แบ่งช่องจราจร ติดต้ังป้ายบอกรับนํ้าหนัก  จํานวน 
4. งานตรวจสอบช้ัน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต

กําหนด 
  5.  งานติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
  6.  ให้ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่ อบต
        และขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง  งวดสุดท้าย

(ค่างานคิดเป็นร้อยละ 45

รายละเอียด อ่ืนๆ ตามแบบที่   อบต
ราคางบประมาณตั้งไว้  1,192,

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ  จํานวน  1 โครงการ   
------------------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      มีความประสงค์จะ
โครงการ   จํานวน 1  โครงการ   ดังน้ี 

ก่อสร้างถนนลาดยางสายต้นไทร   หมู่ที่  4    อําเภอพุนพิน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 

ตารางเมตร  รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่  อบต.กรูดกําหนด

 
ทําการบุกเบิกถนน กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 506 เมตร  เกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น 

พร้อมทําการทดสอบความแน่นของช้ันพื้นทางเดิม รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบที่  อบต
งานวางท่อระบายนํ้า ท่อ คสล.มอก.  ขนาด 1.20 x 1.00 x 

จุด พร้อมดาดคอนกรีตหน้าท่อ 
ช้ันพื้นทาง  ทําการลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 

ลูกบาศก์เมตร  พร้อมทดสอบความแน่นช้ันพื้นทาง รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่  อบต
ให้ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่ อบต.กําหนด  ให้แล้วเสร็จ จึงส่งมอบงานจ้าง

เงินค่าก่อสร้าง  งวดที่ 1 
55.00  ของค่าก่อสร้างทั้งหมด)   

ผู้รับจ้างต้องทําการก่อสร้างโดยมีรายละเอียดงานดังน้ี 
ไพรม์โคด  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,078 ตารางเมตร พร้อมทั้งทําการไพรม์โคดไหล่ทาง  
2 ครั้ง 

ผิวจราจร  แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,578 ตารางเมตร 
งานตีเส้นจราจร  แบ่งช่องจราจร ติดต้ังป้ายบอกรับนํ้าหนัก  จํานวน 
งานตรวจสอบช้ัน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต

 
งานติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ให้ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่ อบต.กําหนด  ให้แล้วเสร็จ จึงส่งมอบงานจ้าง
และขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง  งวดสุดท้าย 

5.00  ของค่าก่อสร้างทั้งหมด)   

รายละเอียด อ่ืนๆ ตามแบบที่   อบต.กรูดกําหนด  พร้อมติดตั้ งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    
192,ooo.-   บาท  (ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี 

                                      

โครงการ    

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      มีความประสงค์จะ

อําเภอพุนพิน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี       
500 เมตร  หนา 0.03 เมตร        
กรูดกําหนด โดยมีรายละเอียดดังน้ี

เมตร  เกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น 
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่  อบต. กําหนด 

 8.00 เมตร  2  แถว  จํานวน 

เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 692   
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบที่  อบต. กําหนด 

กําหนด  ให้แล้วเสร็จ จึงส่งมอบงานจ้าง

ตารางเมตร พร้อมทั้งทําการไพรม์โคดไหล่ทาง  

เมตร  ยาว 506 เมตร หนา 0.03 เมตร  

งานตีเส้นจราจร  แบ่งช่องจราจร ติดตั้งป้ายบอกรับนํ้าหนัก  จํานวน 1 ป้าย 
งานตรวจสอบช้ัน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.

กําหนด  ให้แล้วเสร็จ จึงส่งมอบงานจ้าง

กรูด กําหนด  พร้อมติด ต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ             
ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี 2555) 

     
                                      -2-/ผู้มีสิทธิเสนอ... 
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       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

       1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
       2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
       3.   มีผลงานก่อสร้างประเภทงานเดียวกัน      ในวงเงินไม่น้อยกว่า  536,400.- บาท 
  
  กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  16  สิงหาคม  2555    ระหว่างเวลา 10.00  น. ถึงเวลา 
16.30 น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง   และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที ่.....-...... เวลา.....-......น. 
เป็นต้นไป ณ  ที่ทําการ องค์การบริหารส่วนตําบลกรูด    
(กรณีไม่เข้ามาตามกําหนดเวลาดูสถานที่องค์การบริหารส่วนตําบลกรูดถือว่าท่านรับทราบสถานที่ก่อสร้างแล้ว)     

                กําหนดยื่นซองสอบราคา ต้ังแต่วันที่  9  สิงหาคม  2555  ถึง  24  สิงหาคม 2555  ระหว่าง
เวลา 08.30 น.  ถึง  16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตําบลกรูด  และ ในวันที่  27  สิงหาคม  2555 เวลา  
09.00 น . ถึง  16.30 น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ (ที่ว่าการอําเภอพุนพิน)  กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  28  สิงหาคม 2555  เวลา  10.00  น.  
เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการ
อําเภอ พุนพิน)   องค์การบริหารส่วนตําบลกรูดจะเรียกผู้ชนะการสอบราคาเข้ามาทําสัญญา  ก็ต่อเม่ือองค์การ-
บริหารส่วนตําบลกรูด  มีงบประมาณเพียงพอแล้วเท่าน้ัน  ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด  ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอ  องค์การบริหารส่วนตําบลกรูดจะไม่เรียกผู้ชนะการสอบราคาเข้ามาทําสัญญา  และจะยกเลิกการ    
สอบราคาในครั้งน้ี  ผู้ชนะการสอบราคาไม่มีสิทธ์ิโต้แย้งใดๆทั้งส้ิน 

  ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาโครงการ  รายละเอียดดังน้ี 

 1  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายต้นไทร หมู่ที่ 4                  ในราคาชุดละ  3,000.- บาท 

 ได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลกรูด  ระหว่างวันที ่9  สิงหาคม  2555  ถึง  24  สิงหาคม  2555  เวลา 
08.30 – 16.30 น.     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์  www.krud.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข   0-7740-1100 ,  0-7740-1204   ในวันและเวลาราชการ   

                      ประกาศ ณ วันที่  9   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   2555 
 
                     

     (ลงช่ือ)        สุชาติ  วิรินทร ์
                                                   ( นายสุชาติ   วิรินทร ์) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด 
 


