
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกรูด 
เรื่อง   การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( E-Auction ) จ านวน  3  โครงการ   

 ……………………………………………………………………… 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกรูด   มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง    

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6  ต าบลกรูด  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน 3  โครงการ   โดยการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Auction)  รายละเอียดการด าเนินการตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด  รายละเอียดดังนี้ 

      โครงการที่  1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยวัดประชา – สวนป่า หมู่ที่  1 ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง  5.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า  1 ,780 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 8 ,900 ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด  (จ่ายขาดเงินสะสม 
งบประมาณประจ าปี 2556/ ราคากลางงานก่อสร้าง  3,687,700.-บาท/ ค่าเอกสารแบบแปลน 3,000.- 
บาท / หลักประกันซอง 184,385.-บาท / ผลงานไม่น้อยกว่า 1,475,080.-บาท /งานแล้วเสร็จ 60วัน  ) 

มีรายละเอียดงาน  ดังนี้ 
- บุกเบิกถนน กว้าง 6.00เมตร ยาว 1,780 เมตร เกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น 
- ชั้นพื้นทาง หินคลุกหนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  2,403 ลูกบาศก์เมตร        
- ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา กว้าง 5.00 เมตร ยาว  1,780 เมตร  หนา 0.03 

เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  8,900 ตารางเมตร 
  -    งานวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 เมตร  จ านวน 16 ท่อน  2 จุด 

- งานตีเส้นจราจร แบ่งช่องจราจร 
- ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการด าเนินการก่อสร้างก่อนเข้าด าเนินการ 
- ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายบอกรับน้ าหนักรถบรรทุก 12 ตัน  จ านวน 1 ป้าย  
- รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 โครงการที่ 2 . โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยพรุแค – ซอยสวนป่า หมู่ที่ 6 ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า  800 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4 ,000 ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด  (จ่ายขาดเงินสะสม 
และ จ่ายขาดทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2556  /ราคากลางงานก่อสร้าง 1,687,700.-บาท/ค่าเอกสาร
แบบแปลน 1,500.- บาท / หลักประกันซอง 84,385.- บาท / ผลงานไม่น้อยกว่า  675,080.- บาท / 
งานแล้วเสร็จ  30  วัน  ) 

มีรายละเอียดงาน  ดังนี้ 
- บุกเบิกถนน กว้าง 6.00เมตร ยาว 800 เมตร เกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น 
- ชั้นพื้นทาง หินคลุกหนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  1,080 ลูกบาศก์เมตร        
- ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.03 เมตร  

       หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  4,000 ตารางเมตร 
  -    งานวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 เมตร  จ านวน 8 ท่อน  1 จุด 

/ผู้มีสิทธ์ิ... 
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- งานตีเส้นจราจร แบ่งช่องจราจร 
- ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการด าเนินการก่อสร้างก่อนเข้าด าเนินการ 
- ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายบอกรับน้ าหนักรถบรรทุก 12 ตัน  จ านวน 1 ป้าย 
- รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยรากไม้ ซอย 1 หมู่ที่ 5 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง  5.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า  2 ,080 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
10,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด  (จ่ายขาดทุนส ารองเงินสะสม 
ประจ าปี 255 6 / ราคากลางงานก่อสร้าง  3,920,900.-บาท/ ค่าเอกสารแบบแปลน 3,000.- บาท / 
หลักประกันซอง 196,045.- บาท / ผลงานไม่น้อยกว่า  1,568,360.- บาท / งานแล้วเสร็จ 60 วัน  ) 

มีรายละเอียดงาน  ดังนี้ 
- เกรดพ้ืนทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น กว้าง 5.00เมตร ยาว 2,080 เมตร 
- ชั้นพื้นทาง หินคลุกหนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  2,340 ลูกบาศก์เมตร        
- ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา กว้าง 5.00 เมตร  ยาว  2,080 เมตร  หนา 0.03 

เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  10,400 ตารางเมตร 
- งานตีเส้นจราจร แบ่งช่องจราจร 
- ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการด าเนินการก่อสร้างก่อนเข้าด าเนินการ 
- ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายบอกรับน้ าหนักรถบรรทุก 12 ตัน  จ านวน 1 ป้าย  
- รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกรูด และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วันประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม   ในการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล จ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ / โครงการ  ที่ระบุข้างต้น   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ   หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ   

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด ในวันที่   3  มิถุนายน  255 6  
ระหว่างเวลา  10.00 น.  ถึง  16.30 น.   ณ   บริเวณสถานที่ก่อสร้างและก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมในวันและเวลาเดียวกัน 

 

 

/ก าหนดยื่น...   
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  ก าหนดยื่นเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่    14  มิถุนายน  2556   
ระหว่างเวลา   09.30  น. ถึง  10.30  น.    ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   (ที่ว่าการอ าเภอพุนพิน  ชั้น  2 )     และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคาภายในวันที่  18   มิถุนายน   2556  เวลา   10.00  น.   

  ก าหนดอบรมและทดสอบระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  20  มิถุนายน   
2556   ตั้งแต่เวลา   10.00  น.  เป็นต้นไป   

  ก าหนดประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24   มิถุนายน   2556   โดยแต่ละ
โครงการก าหนดเวลาดังนี้ 

 1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยวัดประชา – สวนป่า หมู่ที่ 1  ระหว่างเวลา   10.00  น. ถึง 
10.30 น.     

 2  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยพรุแค – ซอยสวนป่า หมู่ที่ 6 ระหว่างเวลา   10. 40  น. ถึง 
11.10 น.  

 3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายห้วยรากไม้ ซอย 1 หมู่ที่ 5 ระหว่างเวลา   1 1.20  น. ถึง 
11.50 น.    
  องค์การบริหารส่วนต าบลกรูดจะเรียกผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามา
ท าสัญญา  ก็ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลกรูด  มีงบประมาณเพียงพอแล้วเท่านั้น  ในกรณีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรูด  ไม่มีงบประมาณเพียงพอ   องค์การบริหารส่วนต าบลกรูดจะไม่เรียกผู้ชนะการ ประมูลการจ้าง   
เข้ามาท าสัญญา และจะยกเลิกการประมูลการจ้างในครั้งนี้  ผู้ชนะการประมูลการจ้างไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆท้ังสิ้น 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการและราคา
ข้างต้น   ได้ที่กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลกรูด   อ าเภอพุนพิน    จังหวัดสุราษฎร์ธานี     ระหว่างวันที่   
28   พฤษภาคม   2556     ถึงวันท่ี   6   มิถุนายน   2556    ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์  หมายเลข 0 -7740 -1100  หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง   
www.gprocurement.go.th   หรือทางเว็บไซต์  www.krud.go.th  

ประกาศ    ณ   วันที่   28   เดือนพฤษภาคม   พ. ศ.  2556 
      

(ลงชื่อ)           สุชาติ  วิรินทร์ 
       (   นายสุชาติ    วิรินทร์   ) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกรูด 


