
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
     เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในต าบลกุแหระ  

จ านวน 6 โครงการ 
        ********************************************************** 

             ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างใน โครงการซ่อมแซมถนนภายในต าบลกุแหระ จ านวน 6 
โครงการ ในราคากลางของงานก่อสร้างรวมทั้งสิ้น  1,308,000.-บาท(หนึ่งล้านสามแสนแปดพันบาทถ้วน) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจ้างท างานท่ีสอบราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่
ยื่นซองสอบราคา 
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ดังต่อไปนี ้
 โครงการที่ 1 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 84,000.-  บาท 
 โครงการที่ 2 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 69,000.-  บาท 
 โครงการที่ 3 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 138,000.-บาท 
 โครงการที่ 4 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 90,000.-  บาท 
 โครงการที่ 5 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 83,000.-  บาท 
 โครงการที่ 6 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 190,000.-บาท 
 

             4. ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้างในวันท่ี   22  เมษายน  2556  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                   โครงการที่ 1 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง  09.15 น. 
                   โครงการที่ 2 ระหว่างเวลา 09.20 น. ถึง  09.35 น. 
                   โครงการที่ 3 ระหว่างเวลา 09.45 น. ถึง  10.00 น. 
                   โครงการที่ 4 ระหว่างเวลา 10.15 น. ถึง  10.30 น. 
                   โครงการที่ 5 ระหว่างเวลา 10.45 น. ถึง  11.00 น. 
                   โครงการที่ 6 ระหว่างเวลา 10.15 น. ถึง  11.30 น. 
               โดยให้มาพร้อมกัน ณ. ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  โดยเจ้าหน้าที่จ าน าไปดูสถานที่ พร้อมรับฟังรายละเอียด
เพิ่มเติม ณ.สถานท่ีก่อสร้าง ผู้ที่ไม่มาดูสถานตามวันและเวลาดังกล่าว ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ จะถือว่าทราบสภาพและอุปสรรค
แล้ว  จะน ามาเป็นข้ออ้างภายหลังมิได้ 

 

              5. ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  4  เมษายน   2556   ถึงวันที่    23   เมษายน  2556   ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง
เวลา 16.30 น. ณ . ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ วันที่  24  
เมษายน  2556  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับ
อ าเภอ ( ที่ว่าการอ าเภอทุ่งใหญ่ ) โดยถือนาฬิกาของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ( 
ที่ว่าการอ าเภอทุ่งใหญ่ )เป็นเกณฑ์ และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันท่ี  25  เมษายน  2556 ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป ณ. ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ( ที่ว่าการอ าเภอทุ่งใหญ่ )   
 
 
 



 
 

              6. ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลกุ
แหระ  ระหว่าง วันที่   4  เมษายน   2556   ถึงวันที่    23   เมษายน  2556  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30(เว้น
วันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  075-354850  ในวันและเวลาราชการ และทาง  WWW.KURAH.GO.TH  (กรณี
มอบอ านาจในการซ้ือเอกสารสอบราคาให้น าหนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตร
ประชาชนของท้ังผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจแนบท้ายมาด้วย)  

 
           ประกาศ ณ.  วันท่ี  3  เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2556 

 
(ลงช่ือ) 

 

        (นายสุจติ  ช านาญกิจ ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ     

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kurah.go.th/


 
             

       เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่   2 /2556 
การสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในต าบลกุแหระ  

จ านวน 6 โครงการ 
 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  ลงวันที่  3 เมษายน  พ.ศ. 2556    

--------------------------------------------------------- 
              องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสงค์สอบราคาจ้างท า ในโครงการ
ซ่อมแซมถนนภายในต าบลกุแหระ จ านวน  6 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

       1. โครงการซ่อมแซมถนนสายเขาทะลุ-ควนกลาง หมู่ที่ 2  โดยท าการเกรดวัชพืชและผิวทาง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 2,270 เมตร ลงหินผุถมหลุมบ่อ จ านวน 270 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย พรมน้ าให้ได้ความชื้นแล้วบดอัดฝังท่อระบาย
น้ า คสล.มอก ชั้น 3 ขนาด Ø 1.20 เมตร  จ านวน  8 ท่อน พร้อมยาแนวท่อทุกจุด พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 
ป้าย ราคากลาง  168,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 60 วัน ก าหนดยืนราคา 30 วัน 
 

       2. โครงการซ่อมแซมถนนสายราชเวช - ห้วยกลาง หมู่ที่ 3  โดยท าการเกรดวัชพืชและผิวทาง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร ลงหินผุถมหลุมบ่อ จ านวน 270 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย พรมน้ าให้ได้ความชื้นแล้วบดอัด พร้อมปัก
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  ราคากลาง  138,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลา
ด าเนินการ 60 วัน ก าหนดยืนราคา 30 วัน 
 

        3. โครงการซ่อมแซมถนนสายเสม็ดจวน - ห้วยกลาง หมู่ที่ 4  โดยท าการเกรดวัชพืชและผิวทาง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 4,000 เมตร ลงหินผุถมหลุมบ่อ จ านวน 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย พรมน้ าให้ได้ความชื้นแล้วบดอัด พร้อม
ปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย ในวงเงิน  276,000.-บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลา
ด าเนินการ 60 วัน ก าหนดยืนราคา 30 วัน 
 

        4. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยสิบ หมู่ท่ี 5  โดยท าการเกรดวัชพืชและผิวทาง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
2,095 เมตร ลงหินผุกระดับ จ านวน 285 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย พรมน้ าให้ได้ความชื้นแล้วบดอัด ฝังท่อระบายน้ า คสล.มอก 
ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร  จ านวน  8 ท่อน ฝังท่อระบายน้ า คสล.มอก ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร  จ านวน  8 ท่อน พร้อมยาแนวท่อ
ทุกจุด พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  ราคากลาง 180,000.-บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลา
ด าเนินการ 60 วัน ก าหนดยืนราคา 30 วัน 
 

        5. โครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทาน หมู่ที่ 7  โดยท าการเกรดวัชพืชและผิวทาง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 2,480 เมตร ลงหินผุถมหลุมบ่อ จ านวน 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย พรมน้ าให้ได้ความชื้นแล้วบดอัด พร้อมปักป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  ราคากลาง 166,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 60 
วัน ก าหนดยืนราคา 30 วัน 
 

       6. โครงการซ่อมแซมถนนสายราชเวช – บ้านควนแดง หมู่ที่  8  โดยท าการเกรดวัชพืชและผิวทาง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 6,500 เมตร ลงหินผุถมหลุมบ่อ จ านวน 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย พรมน้ าให้ได้ความชื้นแล้วบดอัด พร้อม
ปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย ราคากลาง 380,000.-บาท(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมรีะยะเวลาด าเนินการ 60 
วัน ก าหนดยืนราคา 30 วัน 
 
 
 
 
 


