
                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      มีความประสงค์จะ
ดําเนินการสอบราคาจ้าง    โครงการ 

๑. โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านกรูด
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  -  เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
PVC ช้ัน ๑๓.๕  สามารถสูบนํ้าได้ปริมาณนํ้าไม่น้อยกว่า 
ต่ํากว่า  ๓  ช่ัวโมง และเทคอนกรีตชานบ่อรอบปากบ่อหนาไม่น้อยกว่า 
ตารางเมตรรายละเอียดตามข้อกําหนดคุณลักษณะการเจาะบ่อบาดาล
  -  ติดต้ังเครื่องสูบนํ้าชนิดจมนํ้า  
ควบคุมพร้อมใช้งาน 
  -   ติดต้ัง ท่อนํ้าที่ปากบ่อบาดาล พร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าในการสูบและส่งนํ้าสู่หอถังทรง   
แชมเปญเดิมและตรวจสอบระบบจ่ายนํ้า  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่  อบต
ราคางบประมาณตั้งไว้  ๒๗๐,ooo

2. โครงการบุกเบิกถนนสายนาเหนือ 
270 เมตร  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 -  โดยทําการบุกเบิกถนน  กว้าง 
เกล่ียแต่งพร้อมบดทับ  ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
120  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดเกล่ียบดทับ  ทําการวางท่อระบายนํ้า  คสล
เมตร   จํานวน  2  จุด    รายละเอียดอื่นๆ  ตามแบบที่  อบต
ราคากลางตั้งไว้  166,000  บาท

   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว

                      2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 
       ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทงานเดียวกัน  ดังน้ี

                      -    
 -    

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ  จํานวน 2 โครงการ   
------------------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      มีความประสงค์จะ
โครงการ   จํานวน 2  โครงการ   ดังน้ี 

โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านกรูด     หมู่ที่  ๑    อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖  น้ิว  ลึกไม่น้อยกว่า  
สามารถสูบนํ้าได้ปริมาณนํ้าไม่น้อยกว่า ๕  ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  ที่การสูบนํ้าอย่างต่อเน่ืองไม่

ช่ัวโมง และเทคอนกรีตชานบ่อรอบปากบ่อหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร คลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
ตารางเมตรรายละเอียดตามข้อกําหนดคุณลักษณะการเจาะบ่อบาดาล 

ติดต้ังเครื่องสูบนํ้าชนิดจมนํ้า  (ซับเมิสซิเบิล) ขนาดไม่น้อยกว่า  

ติดต้ัง ท่อนํ้าที่ปากบ่อบาดาล พร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าในการสูบและส่งนํ้าสู่หอถังทรง   
แชมเปญเดิมและตรวจสอบระบบจ่ายนํ้า  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบที่  อบต.กรูดกําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    
ooo.-   บาท  ราคากลาง    ๒๗๐,ooo.-   บาท      

โครงการบุกเบิกถนนสายนาเหนือ – บ้านกรูด  หมู่ที่ ๑ กว้าง 3.50 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

โดยทําการบุกเบิกถนน  กว้าง 3.50 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 
แต่งพร้อมบดทับ  ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 300  ลูกบาศก์เมตร  ลงหินคลุกปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดเกล่ียบดทับ  ทําการวางท่อระบายนํ้า  คสล.  มอก 

รายละเอียดอื่นๆ  ตามแบบที่  อบต.กําหนด  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    
บาท 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว
ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
มีผลงานก่อสร้างประเภทงานเดียวกัน  ดังน้ี 

   งานที่ 1.       ในวงเงินไม่น้อยกว่า   108,000.
    งานที่ 2.         ในวงเงินไม่น้อยกว่า     66,400.

โครงการ    

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      มีความประสงค์จะ

อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

น้ิว  ลึกไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร ท่อบ่อใช้ท่อ  
ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  ที่การสูบนํ้าอย่างต่อเน่ืองไม่

เซนติเมตร คลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔  

ขนาดไม่น้อยกว่า  ๒  แรงม้า และอุปกรณ์

ติดต้ัง ท่อนํ้าที่ปากบ่อบาดาล พร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าในการสูบและส่งนํ้าสู่หอถังทรง   

กรูดกําหนด  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ             
       

50 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า  

เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 270 เมตร  ถมดินลูกรัง
ลูกบาศก์เมตร  ลงหินคลุกปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  

มอก Ø 0.80 x 1.00 x 6.00  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    

เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร  

.-  บาท 
-  บาท 

-๒-/กําหนดด.ู.. 



-๒- 

 

กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  6  มีนาคม  2555    ระหว่างเวลา 10.00  น.             
ถึงเวลา 16.30   น. ณ  อบต.กรูด   และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ......-..........  เวลา 
........-...........  น. เป็นต้นไป ณ  ที่ทําการ องค์การบริหารส่วนตําบลกรูด    
(กรณีไม่เข้ามาตามกําหนดเวลาดูสถานที่องค์การบริหารส่วนตําบลกรูดถือว่าท่านรับทราบสถานที่ก่อสร้างแล้ว)     

                กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์  2555  ถึง  9  มีนาคม 2555  
ระหว่างเวลา 08.30น.   ถึง 16.30 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลกรูด  และ ในวันที่  12   มีนาคม  2555 
เวลา  09.00 น . ถึง  16.30 น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอพุนพิน)  กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13  มีนาคม  2555   เวลา 10.00  น.  
เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการ
อําเภอ พุนพิน)   องค์การบริหารส่วนตําบลกรูดจะเรียกผู้ชนะการสอบราคาเข้ามาทําสัญญา  ก็ต่อเมื่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลกรูด  มีงบประมาณเพียงพอแล้วเท่าน้ัน  ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด  ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอ  องค์การบริหารส่วนตําบลกรูดจะไม่เรียกผู้ชนะการสอบราคาเข้ามาทําสัญญา  และองค์การบริหารส่วน
ตําบลกรูดจะยกเลิกการสอบราคาในครั้งน้ี  ผู้ชนะการสอบราคาไม่มีสิทธ์ิโต้แย้งใดๆทั้งส้ิน 

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการในราคาชุดละ   1,000   บาท   ได้ที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลกรูด   ระหว่างวันที่  23  กุมภาพันธ์  2555   ถึง  9   มีนาคม   2555  เวลา 08.30 – 
16.30 น.     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์  www.krud.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข      
0-7740-1100 ,  0-7740-1204   ในวันและเวลาราชการ   

                      ประกาศ ณ วันที่  23   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2555 
 
                     

     (ลงช่ือ)        สุชาติ  วิรินทร ์
                                                   (นายสุชาติ   วิรินทร์) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรูด 
 


