
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด 
เรื่อง   การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Auction )  

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน  จํานวน  4  โครงการ   
 ……………………………………………………………………… 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด       มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน   หมู่ท่ี  1 , 3 , 5 , 6  ตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน    จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี  จํานวน  4   โครงการ   
โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Auction)  รายละเอียดการดําเนินการตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลกําหนด  ดังนี ้
 

     โครงการท่ี 1.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแม่แขก ซอย 1 หมู่ท่ี 3 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
กว้าง  5.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า  1,300 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร  
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี 2554  เป็นเงิน 2,533,000.-)  (ราคากลางงานก่อสร้าง 2,572,000.-บาท  / 
ค่าเอกสารแบบแปลน 3,000.-  บาท / หลักประกันซอง  128,000.-  บาท / ผลงานไม่น้อยกว่า  1,028,800.-  
บาท  / งานแล้วเสร็จ  60  วนั ) 

มีรายละเอียดการแบ่งงวดงานจํานวน 2 งวด  ดังนี้ 
 งวดท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้ (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) 

1. ทําการบุกเบิกถนน กว้าง 6.00เมตร ยาว 1,300 เมตร พร้อมเกรดพ้ืนทางเดิมบดอัดแน่น 
พร้อมทําการทดสอบความแน่นของชั้นพ้ืนทางเดิม  รายละเอียดตามท่ี อบต.กําหนด 

  2.  ทําการวางท่อระบายน้ํา คสล. Ø 0.80x1.00 ม. และขนาด Ø 1.00x1.00 ม.  
    รายละเอียดตามท่ี อบต.กําหนด 
3. ทําการลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  1,755 ลูกบาศก์เมตร        
    ชั้นพ้ืนทางพร้อมทําการทดสอบความแน่นของชั้นพ้ืนทาง รายละเอียดตามท่ี  อบต.    
    กําหนด 
4.  ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรูปแบบท่ี อบต.กําหนด และขอเบิกเงินค่าก่อสร้างงวดท่ี 1 
     ระยะเวลาทํางาน  30  วัน 

  
งวดสุดท้าย มีรายละเอียดงานดังนี ้

1. ทําการไพรม์โค้ต กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,300 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,800 ตร.ม. 
2. ทําการปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.03 เมตร หรือ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  6,500 ตร.ม. 
3. ทําการตีเส้นจราจร แบ่งช่องจราจร ติดตั้งป้ายบอกน้ําหนัก  จํานวน 1 ป้าย 
4. ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรูปแบบรายการท่ี อบต.กําหนด และขอเบิกเงินค่าจ้างงวด

สุดท้าย 
ระยะเวลาทํางาน 30 วัน 
 

   โครงการท่ี 2.     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยรากไม้ ซอย1 หมู่ท่ี 5  ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 ม. หนา 0.03 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
2,500 ตารางเมตร  (ราคากลางงานก่อสร้าง  888,000.- บาท  / ค่าเอกสารแบบแปลน 1,000.-  บาท 
/ หลักประกันซอง  44,400.- บาท / ผลงานไม่น้อยกว่า 355,200.- บาท  / งานแล้วเสร็จ  60  วัน ) 

มีรายละเอียดการแบ่งงวดงานจํานวน 2 งวด  ดังนี้ 



 
 งวดท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้ (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) 

1. ทําการบุกเบิกถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมเกรดพ้ืนทางเดิมบดอัดแน่น 
พร้อมทําการทดสอบความแน่นของชั้นพ้ืนทางเดิม  รายระเอียดตามท่ี อบต.กําหนด 

2. ทําการลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 562 ลูกบาศก์เมตร ชั้นพ้ืน
ทาง พร้อมทําการทดสอบความแน่นของชั้นพ้ืนทาง รายระเอียดตามท่ี อบต.กําหนด 

3. ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรูปแบบรายการท่ี อบต.กําหนด และขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง 
งวดท่ี 1 
ระยะเวลาทํางาน  30  วัน 

 

งวดสุดท้าย มีรายละเอียดงานดังนี ้
1. ทําการไพรม์โค้ต กว้าง 5 เมตร  ยาว 500 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร 
2. ทําการปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร  หนา 0.03 เมตร หรอื

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร 
3. ทําการตีเส้นจราจร แบ่งช่องจราจร ติดตั้งป้ายบอกรับน้ําหนัก  จํานวน 1 ป้าย 
4. ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรูปแบบรายการท่ี อบต.กําหนด และขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง 

งวดสุดท้าย 
ระยะเวลาทํางาน   30  วัน 

 

    โครงการท่ี 3.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยชัยวงศ์  หมู่ท่ี 6   ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 400 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,000 เมตร  ( ราคากลางงานก่อสร้าง  704,000.-  บาท  / ค่าเอกสารแบบแปลน 1,000.- บาท / 
หลักประกันซอง  35,200.- บาท / ผลงานไม่น้อยกว่า  281,600.-  บาท / งานแล้วเสร็จ 60 วัน ) 

 มีรายละเอียดการแบ่งงวดงานจํานวน 2 งวด  ดังนี้ 
งวดท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้ (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) 

1. ทําการบุกเบิกถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร พร้อมเกรดพ้ืนทางเดิมบด
อัดแน่น พร้อมทําการทดสอบความแน่นของชั้นพ้ืนทางเดิม รายละเอียดตามท่ี 
อบต.กําหนด 

2. ทําการลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์
เมตร ชั้นพ้ืนทางพร้อมทําการทดสอบความแน่นของชั้นพ้ืนทาง รายละเอียด
ตามท่ี อบต.กําหนด 

3. ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรูปแบบท่ี อบต.กําหนดและขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง
งวดท่ี1 
ระยะเวลาทํางาน  30  วัน 

งวดสุดท้าย มีรายละเอียดงานดังนี ้
1. ทําการไพรม์โค้ต กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ตาราง

เมตร 
2. ทําการปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร  หนา 0.03 เมตร หรอื

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 
3. ทําการตีเส้นจราจร แบ่งช่องจราจร ติดตั้งป้ายบอกรับน้ําหนัก  จํานวน 1 ป้าย 
4. ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรูปแบบรายการท่ี อบต.กําหนด และขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง 

งวดสุดท้าย 
ระยะเวลาทํางาน   30  วัน 
 

 
 



     โครงการท่ี 4.   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนสายวัดประชา-สวนป่า หมู่ท่ี1 ผิวจราจรแอสฟัสท์     
ตกิคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,300 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,500 
เมตร (  ราคากลางงานก่อสร้าง  2,568,000.-  บาท  / ค่าเอกสารแบบแปลน 3,000.-  บาท / หลักประกันซอง  
128,400.-  บาท / ผลงานไม่น้อยกว่า  1,027,200.-  บาท  / งานแล้วเสร็จ  60  วัน ) 

มีรายละเอียดการแบ่งงวดงานจํานวน 2 งวด  ดังนี้ 
 งวดท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้ (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) 

1. ทําการบุกเบิกถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร พร้อมเกรดพ้ืนทางเดิมบด
อัดแน่น พร้อมทําการทดสอบความแน่นของชั้นพ้ืนทางเดิม รายละเอียดตามท่ี 
อบต.กําหนด 

2. ทําการวางท่อระบายน้ํา คสล. Ø 0.80x1.00 ม. และขนาด Ø 1.00x1.00 ม.  
     รายละเอียดตามท่ี อบต.กําหนด 
3. ทําการลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  1,755 ลูกบาศก์เมตร        

ชั้นพ้ืนทางพร้อมทําการทดสอบความแน่นของชั้นพ้ืนทาง รายละเอียดตามท่ี  อบต.    
กําหนด 

4. ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรูปแบบท่ี อบต.กําหนดและขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง 
งวดท่ี1 
ระยะเวลาทํางาน   30  วัน 

งวดสุดท้าย มีรายละเอียดงานดังนี ้
1. ทําการไพรม์โค้ต กว้าง 6 ม. ยาว 1,300 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,800 ตร.ม. 
2. ทําการปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร  หนา 0.03 เมตร หรือ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร 
3. ทําการตีเส้นจราจร แบ่งช่องจราจร ติดตั้งป้ายบอกรับน้ําหนัก  จํานวน 1 ป้าย 
4. ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรูปแบบรายการท่ี อบต.กําหนด และขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง 

งวดสุดท้าย 
ระยะเวลาทํางาน   30  วนั 

 

 

       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง 

ถนน)  ตามวงเงินและรายการข้างต้น 
2.  ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหาร 

ราชการส่วนท้องถ่ินและได้แจ้งเวียนชื่อไวแ้ล้ว   
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4.  เป็นผู้ท่ีผ่านคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ................-.........................     
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลกรูด และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วันประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม   ในการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

 

  กําหนดยื่นเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันท่ี   10  พฤษภาคม  2554   
ระหว่างเวลา   09.30  น. ถึง  10.30  น.    ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ   (ท่ีว่าการอําเภอพุนพิน  ช้ัน  2 )     และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันท่ี  12   พฤษภาคม   2554  เวลา   13.00  น.  เป็นต้นไป  
 
 



  
  กําหนดอบรมและทดสอบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี  18  พฤษภาคม  2554 
เวลา  10.00 น.  -  11.00 น. เป็นต้นไป 
  กําหนดประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี  23  พฤษภาคม  2554  เวลา     
09.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  องค์การบริหารสว่นตําบลกรูด  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้างและรับฟังคําชี้แจงรายละเอียด ในวันท่ี  3  พฤษภาคม  2554  
ระหว่างเวลา  09.30 น.  ถึง  12.00 น.   ณ   บริเวณสถานท่ีก่อสร้างและกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมในวันและเวลาเดียวกัน    
   

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ /ซื้อเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการข้างต้น    
ได้ท่ีส่วนการคลัง    องค์การบริหารส่วนตําบลกรูด    อําเภอพุนพิน    จังหวัดสุราษฎร์ธานี     ระหว่างวันท่ี   
21   เมษายน   2554     ถึงวันท่ี   2  พฤษภาคม   2554    ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์  หมายเลข 0-7740-1100 หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง   
www.gprocurement.go.th      
 

ประกาศ    ณ   วันท่ี   21   เดือน   เมษายน   พ. ศ.  2554 
  

     

(ลงชื่อ)    
       (   นายสุชาติ    วิรินทร ์  ) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


