
 
 

                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้าง    โครงการ จํานวน 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาเหนือ
1,500 เมตร  โดยทําการเกลดปรับแต่งพื้นทางเดิม
เมตร  ลงหินคลุกปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
แปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  
 ราคากลางต้ังไว้  276,000  บาท

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยร่วมจิตร
น้อยกว่า 2,600 เมตร  โดยทําการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง 
2,600 เมตร ลงหินคลุกปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
แบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  
ราคากลางต้ังไว้  552,000  บาท

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสันติ
โดยทําการเกรดปรับแต่งพื้นทางเ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 
บริหารส่วนตําบลกําหนด  พร้อม
ราคากลางต้ังไว้  255,000  บาท

4. โครงการบุกเบิกถนนสาย
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร   มีรายละเอียดงานดังน้ี

- บุกเบิกถนน กว้าง 4
- งานเกรดเกล่ียแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบด
- ช้ันรองพื้นทาง ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
- งานวางท่อระบายนํ้า ท่อ คสล
- งานวางท่อระบายนํ้า ท่อ คสล

รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  
งบประมาณ  162,000 บาท   
 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  

                      2.   ไม่เป็นผู้ท่ีถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 
       ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะท่ีย่ืนซองสอบราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด 
เร่ือง สอบราคาจ้างโครงการ  จํานวน 4 โครงการ 
------------------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      มีความประสงค์จะ
จํานวน 4 โครงการ ดังน้ี 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาเหนือ-บ้านกรูด หมู่ท่ี  1 กว้าง 3.
ลดปรับแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า

ลงหินคลุกปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลดเกล่ียบดทับ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

บาท 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยร่วมจิตร-สวนปาล์ม หมู่ท่ี 4 กว้าง 

เมตร  โดยทําการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง 4.00 
เมตร ลงหินคลุกปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลด

แบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
บาท 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสันติสุข หมู่ที่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 
โดยทําการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 

400 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลดเกล่ียบดทับ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
บาท 
ถนนสายหนองชุมเห็ด หมู่ท่ี 4 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 
ตารางเมตร   มีรายละเอียดงานดังน้ี 
.00 เมตร  ยาว 200 เมตร พร้อมเกรดพื้นทางเดิมบดทับ

งานเกรดเกล่ียแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร
ช้ันรองพื้นทาง ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร  
งานวางท่อระบายนํ้า ท่อ คสล.มอก. ขนาด 1.00x1.00x8.00 เมตร 2 แถว  จํานวน 
งานวางท่อระบายนํ้า ท่อ คสล.มอก. ขนาด 0.60x1.00x8.00 เมตร  จํานวน 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
บาท   ราคากลางต้ังไว ้ 153,000  บาท 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว
ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 

โครงการ    

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      มีความประสงค์จะ

50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า  
เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า1,500 

ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลดเกล่ียบดทับ  รายละเอียดตามแบบ
 

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางไม่
00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลดเกล่ียบดทับ  รายละเอียดตาม
โครงการ   

เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 700 เมตร  
เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 700 เมตร ลงหินคลุก

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การ

เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร  

เมตร พร้อมเกรดพื้นทางเดิมบดทับ 
เมตร 

แถว  จํานวน 1 จุด 
เมตร  จํานวน 1 จุด 

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   

ท่ีมีอาชีพรับจ้างทํางานท่ีสอบราคาดังกล่าว 
ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร  
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2. มีผลงานก่อสร้างประเภทงานเดียวกัน  ดังน้ี 

- งานที ่1.  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   110,400.-  บาท 
- งานที่ 2.   ในวงเงินไม่น้อยกว่า   220,800.-  บาท 
- งานที่ 3.   ในวงเงินไม่น้อยกว่า   102,000.-  บาท 
- งานที่ 4.   ในวงเงินไม่น้อยกว่า     64,800.-  บาท 

กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันท่ี  11  มีนาคม  2554    ระหว่างเวลา 10.00  น. 
ถึงเวลา 16.30   น. ณ  อบต.กรูด   และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ......-..........  เวลา 
........-...........  น. เป็นต้นไป ณ  ท่ีทําการอบต.กรูด    
(กรณีไม่เข้ามาตามกําหนดเวลาดูสถานท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกรูดถือว่าท่านรับทราบสถานท่ีก่อสร้างแล้ว)     
                กําหนดย่ืนซองสอบราคา ต้ังแต่วันท่ี 11  ถึง  24  มีนาคม 2554  ระหว่างเวลา 08.30น.   ถึง 
16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตําบลกรูด และวันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น .ถึง11.00 น.     ณ  ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีว่าการ             -อําเภอ
พุนพิน)  กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันท่ี 28  มีนาคม  2554   เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการ             -
อําเภอ พุนพิน)     

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการในราคาชุดละ   1,000   บาท   ได้ท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลกรูด   ระหว่างวันที่  11  ถึง  24   มีนาคม   2554    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    0-
7740-1100 ,  0-7740-1204   ในวันและเวลาราชการ   

 

                               ประกาศ ณ วันท่ี  11   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   2554 
 
                     

      (ลงช่ือ) 
                                                       (นายสุชาติ   วิรินทร์) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด 
 


