
                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      มีความประสงค์จะ
ดําเนินการสอบราคาจ้าง    โครงการ 

๑. โครงการซ่อมแซม
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  -  เกรดแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ  กว้าง  
ระบายนํ้าตลอดสาย  หรือเกรดแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
(หินผุขาว)  ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า  

รายละเอียด อ่ืนๆ ตามแบบที่   อบต
ราคางบประมาณตั้งไว้  300,ooo

 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแม่แขก  ซอย 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,500 เมตร

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

งานงวดที่ 1  ผู้รับจ้างต้องทําการก่อสร้างโดยมีรายละเอียดงานดังน้ี
1. ทําการบุกเบิกถนน  กว้าง 

ทดสอบความแน่นของช้ันพื้นทางเดิม  รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต
2. งานวางท่อระบายนํ้า  ท่อ คสล
3. ช้ันพื้นทาง  ทําการลงหินคลุกหนา 

ทดสอบความแน่นช้ันพื้นทาง  รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต
4. ให้ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่  อบต

เบิกค่าก่อสร้าง  งวดที่ 1 

(ค่างานคิดเป็นร้อยละ 52
 

งานงวดสุดท้าย   ผู้รับจ้างต้องทําการก่อสร้างโดยมีรายละเอียดงานดังน้ี
1. ทําการไพรม์โคด  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
2. ผิวจราจร  แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา กว้าง 

ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร
3. งานตีเส้นจราจร  แบ่งช่องจราจร ติดต้ังป้ายบอก
4. งานตรวจสอบช้ัน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต
5. งานติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ  จํานวน  9 โครงการ   
------------------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      มีความประสงค์จะ
โครงการ   จํานวน 9  โครงการ   ดังน้ี 

โครงการซ่อมแซมถนนซอยตาเคย     หมู่ที่  6    อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกรดแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ  กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  
หรือเกรดแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับพื้นที่ไม่น้อยกว่า  8

ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า  425  ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียด อ่ืนๆ ตามแบบที่   อบต.กรูดกําหนด  พร้อมติดตั้ งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    

ooo.-   บาท  (ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี 2555

ก่อสร้างถนนลาดยางสายแม่แขก  ซอย 1 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า  500 

เมตร       

ผู้รับจ้างต้องทําการก่อสร้างโดยมีรายละเอียดงานดังน้ี 
ทําการบุกเบิกถนน  กว้าง 6.00 เมตร  ยาว  500 เมตร  เกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น  พร้อมทําการ
ทดสอบความแน่นของช้ันพื้นทางเดิม  รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กําหนด
งานวางท่อระบายนํ้า  ท่อ คสล. มอก.  ขนาด  0.80 x 1.00  เมตร  จํานวน  
ช้ันพื้นทาง  ทําการลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
ทดสอบความแน่นช้ันพื้นทาง  รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต.กําหนด 
ให้ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่  อบต.กําหนด  ให้แล้วเสร็จ  จึงส่งมอบงานจ้างและขอ

.40  ของค่าก่อสร้างทั้งหมด)   

ผู้รับจ้างต้องทําการก่อสร้างโดยมีรายละเอียดงานดังน้ี 
ไพรม์โคด  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000 ตารางเมตร พร้อมทั้งทําการไพรม์โคดไหล่ทาง  จํานวน 

ผิวจราจร  แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 500 เมตร หนา 
ตารางเมตร 

งานตีเส้นจราจร  แบ่งช่องจราจร ติดต้ังป้ายบอกรับนํ้าหนัก  จํานวน 1 ป้าย 
งานตรวจสอบช้ัน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

โครงการ    

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      มีความประสงค์จะ

อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เมตร  ยาว  2,200 เมตร  พร้อมแต่งร่อง
8,800 ตารางเมตร  ลงหินผุ    

กรูด กําหนด  พร้อมติด ต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ             
2555)        

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3         
500 เมตร  หนา 0.03 เมตร หรือ

เมตร  เกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น  พร้อมทําการ
กําหนด 

เมตร  จํานวน  1 จุด 
เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 675  ลูกบาศก์เมตร  พร้อม

กําหนด  ให้แล้วเสร็จ  จึงส่งมอบงานจ้างและขอ

ตารางเมตร พร้อมทั้งทําการไพรม์โคดไหล่ทาง  จํานวน 2 ครั้ง 
เมตร หนา 0.03 เมตร  หรือพื้นที่     

งานตรวจสอบช้ัน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กําหนด 
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6. ให้ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ ที่ อบต.กําหนด ให้แล้วเสร็จ  จึงส่งมอบงานจ้างและขอ
เบิกค่าก่อสร้าง งานงวดสุดท้าย 

     (ค่างานคิดเป็นร้อยละ  47.60 ของค่างานก่อสร้างทั้งหมด) 
 

งบประมาณตั้งไว้ทั้งส้ิน  1,108,000  บาท  (ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี 2555) 

 3.  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยกระดี่   ห มู่ที่  5 โดยทําการขุดเจาะบ่อบาดาล
เส้นผ่าศูนย์กลาง  6  น้ิว  ลึกไม่น้อยกว่า  100 เมตร  ท่อบ่อใช้ท่อ PVC ช้ัน 13.5  สามารถสูบนํ้าได้ปริมาณนํ้า
ไม่น้อยกว่า  5 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  ที่การสูบนํ้าอย่างต่อเน่ืองไม่ต่ํากว่า 3 ช่ัวโมง และเทคอนกรีตชานบ่อรอบ
ปากบ่อ หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร  คลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร  รายละเอียดตามข้อกําหนด
คุณลักษณะการเจาะบ่อบาดาล  ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าชนิดจม  (ซับเมิสซิเบิล)  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า  และ
อุปกรณ์ควบคุมระบบพร้อมใช้งาน  ขยายเขตไฟฟ้า  จํานวน 1 จุด  รายละเอียดอ่ืนตามแบบที่ อบต.กรูด กําหนด  
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    

งบประมาณตั้งไว้  252,000.- บาท   (จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2555)    

 4.   โครงการบุกเบิกถนนสายซอยบ้านนายสายันต์ หมู่ที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 
420 เมตร  
 มีรายละเอียดงานดังต่อไปน้ี  บุกเบิกถนน กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 420 เมตร เกล่ียแต่งพื้นทางเดิม ถมหินผุ
เกล่ียแต่งพร้อมบดทับ  ช้ันรองพื้นทาง  ลงหินผุ  (หินผุขาว)  ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร  ช้ัน
พื้นทางลงหินคลุก  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กรูด 
กําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

งบประมาณตั้งไว้  203,000.- บาท   (จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2555)   

  5.   โครงการซ่อมแซมถนนซอยบ้านตาเช้ือ(บ้านยายแข – บ้านตาเช้ือ) หมู่ที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร  
ระยะทางไม่น้อยกว่า  200 เมตร 
มีรายละเอียดงานดังต่อไปน้ี  ช้ันรองพื้นทาง  ลงหินผุ  (หินผุขาว)  ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า  300 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกล่ียแต่งบดทับ  ช้ันพื้นทาง  ลงหินคลุก  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  40  ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกล่ียแต่ง
บดทับ   รายละเอียดอ่ืนตามแบบที่ อบต.กรูด กําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

งบประมาณตั้งไว้  105,000.- บาท   (จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2555)   

     6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบ้านตาสม หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า
200 เมตร   
มีรายละเอียดงานดังต่อไปน้ี  ช้ันรองพื้นทาง  ลงหินผุ  (หินผุขาว)  ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า  300 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกล่ียเรียบ   ช้ันพื้นทาง  ลงหินคลุก  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  40  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกล่ียเรียบ   
รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กรูด กําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

งบประมาณตั้งไว้  (ราคากลาง)  111,000.- บาท   (จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2555)   
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      7.   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายส่ีแยกกรูด – ซอยพรุแค  หมู่ที่ 1  ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 78 เมตร  หนา  0.03 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า         
500 ตารางเมตร 

มีรายละเอียดงานดังต่อไปน้ี   

- ช้ันพื้นทาง หินคลุกหนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร   
- ผิวจราจราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา  กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 78 เมตร  หนา 0.03 เมตร  หรือ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร 
- งานวางท่อระบายนํ้า คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง0.80x1.00 เมตร จํานวน 12ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต 
- งานตีเส้นจราจร  แบ่งช่องจราจร 

รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กรูด กําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

งบประมาณตั้งไว้   125,000.- บาท   (จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2555)   

   8.   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแม่แขก  ซอย 1 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3         
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า  300 เมตร  หนา 0.03 เมตร      
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,500 เมตร       

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

งานงวดที่ 1  ผู้รับจ้างต้องทําการก่อสร้างโดยมีรายละเอียดงานดังน้ี 
1. ทําการบุกเบิกถนน  กว้าง 6.00 เมตร  ยาว  300 เมตร  เกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น  พร้อมทําการ

ทดสอบความแน่นของช้ันพื้นทางเดิม  รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กําหนด 
2. ช้ันพื้นทาง  ทําการลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 405  ลูกบาศก์เมตร  พร้อม

ทดสอบความแน่นช้ันพื้นทาง  รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต.กําหนด 
3. ให้ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่  อบต.กําหนด  ให้แล้วเสร็จ  จึงส่งมอบงานจ้างและขอ

เบิกค่าก่อสร้าง  งวดที่ 1 

 (ค่างานคิดเป็นร้อยละ 51.90  ของค่าก่อสร้างทั้งหมด)   
 

งานงวดสุดท้าย   ผู้รับจ้างต้องทําการก่อสร้างโดยมีรายละเอียดงานดังน้ี 
1. ทําการไพรม์โคด  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,800 ตารางเมตร พร้อมทั้งทําการไพรม์โคดไหล่ทาง  จํานวน 2 ครั้ง 
2. ผิวจราจร  แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 300 เมตร หนา 0.03 เมตร  หรือพื้นที่     

ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร 
3. งานตีเส้นจราจร  แบ่งช่องจราจร ติดต้ังป้ายบอกรับนํ้าหนัก  จํานวน 1 ป้าย 
4. งานตรวจสอบช้ัน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กําหนด 
5. งานติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

6. ให้ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ ที่ อบต.กําหนด ให้แล้วเสร็จ  จึงส่งมอบงานจ้างและขอ
เบิกค่าก่อสร้าง งานงวดสุดท้าย 

      (ค่างานคิดเป็นร้อยละ  48.10 ของค่างานก่อสร้างทั้งหมด) 
งบประมาณตั้งไว้ทั้งส้ิน (ราคากลาง)  660,000  บาท   (จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2555)   
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 9.  โครงการขยายเขตประปาซอยบนควน หมู่ที่ 4  โดยทําการต่อท่อเมน PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 
น้ิว  ช้ัน 8.5  ความยาวไม่น้อยกว่า  2,700 เมตร โดยฝังดินลึก ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และใส่สามทางลด 2 
น้ิว ลด ¾ น้ิว  ตามจุดที่กําหนด 
รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กรูด กําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    

งบประมาณตั้งไว้  211,000.- บาท   (จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2555)    

       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

       1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
       2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
       3.   มีผลงานก่อสร้างประเภทงานเดียวกัน  ดังน้ี   ( โดยเรียงลําดับตามประกาศ ) 
 3.1  โครงการซ่อมแซมถนนซอยตาเคย   หมู่ที่  6                 ในวงเงินไม่น้อยกว่า  120,000.- บาท 
 3.2  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแม่แขก  ซอย 1  (จ่ายขาดเงินสะสมฯ)       ในวงเงินไม่น้อยกว่า   
443,200.- บาท 

3.3  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยกระดี่  หมู่ที่ 5          ในวงเงินไม่น้อยกว่า  100,800.- บาท 
3.4  โครงการบุกเบิกถนนสายซอยบ้านนายสายันต์ หมู่ที่ 2     ในวงเงินไม่น้อยกว่า    81,200.- บาท 
3.5  โครงการซ่อมแซมถนนซอยบ้านตาเช้ือ(บ้านยายแขฯ) หมู่ที ่3 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 42,000.- บาท 

 3.6  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยตาสม  หมู่ที่ 4     ในวงเงินไม่น้อยกว่า    44,800.- บาท
 3.7  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายส่ีแยกกรูด–ซอยพรุแค ม.1 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท
 3.8  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแม่แขก   ซอย 1   ( ตามข้อบัญญัติฯ )     ในวงเงินไม่น้อยกว่า  
264,000.- บาท 

3.9  โครงการขยายเขตประปาซอยบนควน หมู่ที่ 4      ในวงเงินไม่น้อยกว่า    84,400.- บาท 

 กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  21  มิถุนายน  2555    ระหว่างเวลา 10.00  น. ถึงเวลา 
16.30   น. ณ  สถานที่ก่อสร้าง   และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ .....-...... เวลา.....-......น. 
เป็นต้นไป ณ  ที่ทําการ องค์การบริหารส่วนตําบลกรูด    
(กรณีไม่เข้ามาตามกําหนดเวลาดูสถานที่องค์การบริหารส่วนตําบลกรูดถือว่าท่านรับทราบสถานที่ก่อสร้างแล้ว)     

                กําหนดย่ืนซองสอบราคา ต้ังแต่วันที่  14  มิถุนายน  2555  ถึง  28  มิถุนายน 2555  
ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง  16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตําบลกรูด  และ ในวันที่  29  มิถุนายน  2555 
เวลา  09.00 น . ถึง  16.30 น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอพุนพิน)  กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  2  กรกฎาคม 2555  เวลา 10.00  น.  
เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการ
อําเภอ พุนพิน)   องค์การบริหารส่วนตําบลกรูดจะเรียกผู้ชนะการสอบราคาเข้ามาทําสัญญา  ก็ต่อเม่ือองค์การ-
บริหารส่วนตําบลกรูด  มีงบประมาณเพียงพอแล้วเท่าน้ัน  ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด  ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอ  องค์การบริหารส่วนตําบลกรูดจะไม่เรียกผู้ชนะการสอบราคาเข้ามาทําสัญญา  และจะยกเลิกการ    
สอบราคาในครั้งน้ี  ผู้ชนะการสอบราคาไม่มีสิทธ์ิโต้แย้งใดๆทั้งส้ิน 
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  ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาโครงการ  รายละเอียดดังน้ี 

 1  โครงการซ่อมแซมถนนซอยตาเคย   หมู่ที่  6                  ในราคาชุดละ  1,000.- บาท 
2  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแม่แขก  ซอย 1  (จ่ายขาดฯ)    ในราคาชุดละ  3,000.- บาท 
3  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยกระดี่  หมู่ที่ 5            ในราคาชุดละ  1,000.- บาท 
4  โครงการบุกเบิกถนนสายซอยบ้านนายสายันต์ หมู่ที่ 2      ในราคาชุดละ  1,000.- บาท 
5  โครงการซ่อมแซมถนนซอยบ้านตาเช้ือ(บ้านยายแขฯ) หมู่ที่ 3  ในราคาชุดละ  1,000.- บาท 
6  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยตาสม  หมู่ที่ 4     ในราคาชุดละ  1,000.- บาท 
7  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายส่ีแยกกรูด–ซอยพรุแค ม.1  ในราคาชุดละ  1,000.- บาท 
8  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแม่แขก ซอย 1  (ตามข้อบัญญัติฯ)  ในราคาชุดละ  2,000.- บาท 
9  โครงการขยายเขตประปาซอยบนควน หมู่ที่ 4       ในราคาชุดละ  1,000.- บาท 

ได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลกรูด  ระหว่างวันที่ 14  มิถุนายน 2555  ถึง 28  มิถุนายน  2555  เวลา 
08.30 – 16.30 น.     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์  www.krud.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข   0-7740-1100 ,  0-7740-1204   ในวันและเวลาราชการ   

                      ประกาศ ณ วันที่  14   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.   2555 
 
                     

     (ลงช่ือ)        สุชาติ   วิรินทร ์
                                                   ( นายสุชาติ   วิรินทร ์) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด 
 


