
   

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

เรื่อง สอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบางบ้าน  หมู่ที่  3 
ตําบลบางใบไม้   อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

……………………………… 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ถนนสายบางบ้าน  หมู่ที่  3  ตําบลบางใบไม้   อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  รายละเอียด
ดังน้ี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร ระยะทาง  290.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  1,450.00  ตร.ม.  หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.25  เมตร หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร ปริมาณหิน
คลุกไหล่ทาง  จํานวน  34.80  ลบ.ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 145.00  ตร.ม.  พร้อม
เกล่ียเรียบ  ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  2  ป้าย  แยกเป็นป้ายขณะดําเนินงาน  และป้าย
ถาวรตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้กําหนด 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
 1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ 
       บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
 3.   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของราคาวงเงิน 
      งบประมาณ  จํานวน  395,500.00  บาท 
 4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบางบ้าน  หมู่ท่ี  3   ต.บางใบไม ้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธาน ี
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ     องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้    
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  791,000.00               บาท  
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร    ระยะทาง   
   290  เมตร หนา  0.15  เมตร หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร  
4. ราคากลางคํานวณ  ณ  วันที ่ 10  มีนาคม  2558      เป็นเงิน  791,000.00  บาท  
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
    5.1  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
    5.2  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  
    5.3  บัญชีราคามาตรฐานส่ิงก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อ.เมืองฯ  
           จ.สุราษฎร์ธานี 
6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  
    6.1  นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์  ปลัด อบต.บางใบไม้ ประธานกรรมการ 
    6.2  นายชัยรัตน์  เรืองเวชวิทยา ผู้อํานวยการกองช่าง กรรมการ 
    6.3  นายหาญณรงค์  จันทร์แจ่มใส    นายช่างโยธา  กรรมการ 
    6.4  นายปรีชา  ธรรมศิลา  ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ 
    6.5  นายสายัณห์  เงินนาค  ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ   
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 กําหนดดูสถานที่  ในวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.  2558  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 
น. ณ  สถานที่ก่อสร้างโครงการ  และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 9 เดือน  เมษายน  
พ.ศ.  2558   เวลา  10.35  น.  เป็นต้นไป ณ. ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
 หากไม่มีผู้มาดูสถานที่ในวัน และเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซ้ือแบบและรายการได้ทราบสถานที่
ก่อสร้างแล้ว  และจะนํามาเป็นข้ออ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ได ้

 กําหนดย่ืนซองสอบราคา  ในวันที่  26  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  9  เดือน  
เมษายน  พ.ศ.  2558  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  และในวันที่  27  เดือน  มีนาคม 
พ.ศ.  2558  ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ (ห้องสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี)  ช้ัน 3  ที่ว่าการอําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.   
 เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
 กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  10  เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป   

 ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ  3,000.00  บาท  ได้ที่ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใบไม้  ระหว่างวันที่  26 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  9  เดือน  เมษายน  
พ.ศ.  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30  น.     หรือสอบถามทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 
0-7729-2916 ต่อ 102  ในวันและเวลาราชการ และทางเวปไซต ์www.bangbaimai.go.th 

  ประกาศ  ณ  วันที่  26   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 

 
             จําลอง  เมืองราช 

               (นายจําลอง  เมืองราช) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

เรื่อง สอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายสุขโสภา  หมู่ที่  5 
ตําบลบางใบไม้   อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

……………………………… 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ถนนสายสุขโสภา  หมู่ที่  5   ตําบลบางใบไม้   อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  รายละเอียด
ดังน้ี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร ระยะทาง  370.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  1,850.00  ตร.ม.  หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.25  เมตร หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร ปริมาณหิน
คลุกไหล่ทาง  จํานวน  44.40  ลบ.ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 185.00  ตร.ม.  พร้อม
เกล่ียเรียบ  ฝ่ังท่อระบายนํ้าคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00  เมตร  ช้ัน  3  มอก.  จํานวน 1 จุด 
จํานวน  1  ท่อน  ยาแนวรอยต่อด้วยปูนทรายเรียบร้อย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  2  
ป้าย  แยกเป็นป้ายขณะดําเนินงาน  และป้ายถาวรตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบล
บางใบไม้กําหนด 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
 1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ 
       บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
 3.   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของราคาวงเงิน 
      งบประมาณ  จํานวน  507,500.00  บาท 
 4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายสุขโสภา  หมู่ที่ 5 ต.บางใบไม ้อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธาน ี
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ     องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้    
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,015,000.00               บาท  
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร    ระยะทาง   
   370  เมตร หนา0.15 เมตร หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร  
4. ราคากลางคํานวณ  ณ  วันที ่ 10  มีนาคม  2558      เป็นเงิน  1,015,000.00  บาท  
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
    5.1  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
    5.2  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  
    5.3  บัญชีราคามาตรฐานส่ิงก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อ.เมืองฯ  
           จ.สุราษฎร์ธานี 
6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  
    6.1  นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์  ปลัด อบต.บางใบไม้ ประธานกรรมการ 
    6.2  นายชัยรัตน์  เรืองเวชวิทยา ผู้อํานวยการกองช่าง กรรมการ 
    6.3  นายหาญณรงค์  จันทร์แจ่มใส    นายช่างโยธา  กรรมการ 
    6.4  นายสุขเกษม  อยู่สุข  ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ 
    6.5  นายยุทธนา  แก้วกัญญาติ ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ   
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 กําหนดดูสถานที่  ในวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.  2558  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 
น. ณ  สถานที่ก่อสร้างโครงการ  และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 9 เดือน  เมษายน  
พ.ศ.  2558   เวลา  10.35  น.  เป็นต้นไป ณ. ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
 หากไม่มีผู้มาดูสถานที่ในวัน และเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซ้ือแบบและรายการได้ทราบสถานที่
ก่อสร้างแล้ว  และจะนํามาเป็นข้ออ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ได ้

 กําหนดย่ืนซองสอบราคา  ในวันที่  26  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  9  เดือน  
เมษายน  พ.ศ.  2558  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  และในวันที่  27  เดือน  มีนาคม 
พ.ศ.  2558  ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ (ห้องสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี)  ช้ัน 3  ที่ว่าการอําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.   
 เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
 กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  10  เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป   

 ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ  4,000.00  บาท  ได้ที่ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใบไม้  ระหว่างวันที่  26 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  9  เดือน  เมษายน  
พ.ศ.  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30  น.     หรือสอบถามทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 
0-7729-2916 ต่อ 102  ในวันและเวลาราชการ และทางเวปไซต ์www.bangbaimai.go.th 

  ประกาศ  ณ  วันที่  26   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 

 
           จําลอง  เมืองราช 

               (นายจําลอง  เมอืงราช) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้
 
 


