
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ  จํานวน  ๓  โครงการ  

------------------------------------------------------- 
                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้าง   โครงการ  จํานวน  ๓ โครงการ  ดังนี ้
 ๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชุมประจําหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๒ กว้าง ๑๐ เมตร  ยาว ๑๒ เมตร  โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 -  โดยทําการรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม พร้อมติดตั้งฝ้าเพดานT BAR กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  ตารางเมตร 
 -  ทําความสะอาดผนัง  วงกบประต ู หน้าต่าง  พร้อมทาสีน้ําพลาสติกท้ังตัวอาคาร 
 -  รื้อระบบไฟฟ้า  ตรวจเช็คพร้อมติดตั้งใหม่  และติดตั้งหลอดไฟฟ้า  จํานวน  ๒  ชุด 
 -  ปูกระเบื้องพ้ืน  ขนาด ๑๒ x ๑๒  นิ้ว  พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  ตร.ม. 
 -  ติดตั้งเหล็กดัด  บานหน้าต่าง  จํานวน  ๖  ช่อง 
 -  ก่อสร้างฐานรองถังเก็บน้ํา  ขนาด  กว้าง ๓.๒๐ เมตร  ยาว  ๑.๘๐ เมตร พร้อมเดินท่อน้ํา  รายละเอียดอ่ืนๆ  
ตามแบบท่ี  อบต.กรูดกําหนด   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ราคากลางตั้งไว้  ๑๑๘,๙๐๐.-  บาท    
  

 ๒.  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านกรูด  หมู่ท่ี ๑  บ้านกรูด  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 -  เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๖  นิ้ว  ลึกไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  ท่อบ่อใช้ท่อ PVC  ชั้น ๑๓.๕  
สามารถสูบน้ําได้ประมาณน้ําไม่น้อยกว่า  ๕  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  ท่ีการสูบน้ําอย่างต่อเนื่องไม่ต่ํากว่า  ๓  ชั่วโมง  
และเทคอนกรีตชานบ่อรอบปากบ่อหนาไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  คลุมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ๔  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามข้อกําหนดคุณลักษณะการเจาะบ่อบาดาล 
 -  ติดตั้งเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา  (ซับเมิสซิเบิล)  ขนาดไม่น้อยกว่า ๒  แรงม้า  และอุปกรณ์ควบคุมระบบ 
พร้อมใช้งาน 
 -  ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๕  แอมป์  พร้อมสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด เสา คสล. สําเร็จ  
ขนาด  ๖"x ๖" ยาว  ๓.๐๐  เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน ๑  ป้าย   
ราคากลางตั้งไว ้๒๗๖,๐๐๐.- บาท  งบประมาณตั้งไว้   ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท 

 ๓.  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านพรุแคพัฒนา  หมู่ท่ี ๖  บ้านพรุแคพัฒนา   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
-  เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๖  นิ้ว  ลึกไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  ท่อบ่อใช้ท่อ PVC  ชั้น ๑๓.๕  

สามารถสูบน้ําได้ประมาณน้ําไม่น้อยกว่า  ๕  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  ท่ีการสูบน้ําอย่างต่อเนื่องไม่ต่ํากว่า  ๓  ชั่วโมง  
และเทคอนกรีตชานบ่อรอบปากบ่อหนาไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  คลุมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ๔  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามข้อกําหนดคุณลักษณะการเจาะบ่อบาดาล 

 
 

/ ติดตั้ง………… 



-๒- 

-  ติดตั้งเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา  (ซับเมิสซิเบิล)  ขนาดไม่น้อยกว่า ๒  แรงม้า  และอุปกรณ์ควบคุมระบบ 
พร้อมใช้งาน 

 -  ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๕  แอมป์  พร้อมสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด  เสา คสล. 
สําเร็จ  ขนาด  ๖" x  ๖"  ยาว  ๓.๐๐  เมตร พร้อมติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน ๑  ป้าย   
ราคากลางตั้งไว้  ๒๗๖,๐๐๐.- บาท  งบประมาณตั้งไว้   ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท 
 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
         ๑.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ้างทํางานท่ีสอบราคาดังกล่าว 

๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกแจง้เวียนชื่อเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร  
      ราชการส่วนท้องถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทงานเดียวกัน ดังนี ้

-  งานท่ี ๑     ในวงเงินไม่น้อยกว่า     ๔๙,๒๐๐.-  บาท  
-  งานท่ี ๒     ในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๑๐,๔๐๐.-  บาท 
-  งานท่ี ๓     ในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๑๐,๔๐๐.-  บาท 

กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง ในวันท่ี  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ตั้งแตเ่วลา  ๐๙.๐๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.  
ณ  สถานท่ีก่อสร้าง   และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี     -     เวลา    -       น.   เป็นต้นไป      
ณ  ท่ีทําการอบต.กรูด   (กรณีไม่เข้ามาตามกําหนดเวลาดูสถานท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกรูดถือว่าท่านรับทราบ
สถานท่ีก่อสร้างแล้ว)     
                กําหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันท่ี   ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ถึงวันท่ี  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔    
ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถงึเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลกรูด 
และ วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ย่ืนซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ อบต. ระดับอําเภอ 
(ท่ีว่าการอําเภอพุนพิน   ช้ัน ๒)  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  และกําหนดเปิดซองสอบราคาใน           
วันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป   

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างโครงการในราคาชุดละ   ๑,๐๐๐.-   บาท   ได้ท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลกรูด   ระหว่างวันท่ี  ๑๐- ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ดู
รายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์  www.krud.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๔๐-๑๑๐๐ , ๐-๗๗๔๐-
๑๒๐๔   ในวันและเวลาราชการ   

 
                           ประกาศ ณ วันท่ี    ๑๐   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 
 

                      (ลงชื่อ) 
                                               (นายสุชาติ   วิรินทร)์ 
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรดู 


