
   

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
เร่ือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จํานวน 4 โครงการ    
ตําบลบางใบไม้   อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

……………………………… 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจํานวน  4  โครงการ   
มีรายละเอียดดังน้ี   
 1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ถนนภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้แห่ง
ใหม่  หมู่ที่  3  บ้านปลายคลอง  ตําบลบางใบไม้  โดยการเกล่ียปรับพื้นทางลงช้ันทรายรองพื้นเทคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  96.00  เมตร  หนาโดยเฉล่ีย  0.12  เมตร  หินคลุกไหล่ทาง
ทั้งสองข้างๆ ละ  0.50  เมตร  หนาโดยเฉล่ีย  0.12  เมตร  ปริมาณหินคลุกไหล่ทาง  12  ลบ.ม.  พร้อม
บดอัดแต่ง  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  2  ป้าย  (ป้ายช่ัวคราว  1  ป้าย,  ป้าย
ถาวร  1  ป้าย)  ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  งบประมาณ  
212,000.00  บาท 

 2.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้แห่งใหม่  หมู่ที่  3  
บ้านปลายคลอง  ตําบลบางใบไม้  โดยการก่อสร้างโรงจอดรถ  ขนาดกว้าง  5.50  x  22.60  เมตร  
ขนาด  4  ช่อง  จํานวน  8  คัน  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  2  ป้าย  (ป้าย
ช่ัวคราว  1  ป้าย,  ป้ายถาวร  1  ป้าย)  ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  
งบประมาณ  344,000.00  บาท  

 3.  โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้แห่งใหม่  โดยทํา
การก่อสร้างรั้ว  ค.ส.ล.  ขนาดช่วงเสาถึงช่วงเสา  ห่างช่วงละ   3.00  เมตร  สูง  1.80  เมตร  ติดต้ังโคม
ไฟฟ้าช่วงเสาเว้นเสา  ก่อสร้างป้ายหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้แห่งใหม่  ขนาดกว้าง  
6.00  เมตร  สูง  2.00 เมตร  ติดต้ังประตูรั้วเหล็กขนาดมาตรฐานท้องตลาด  กว้าง  6.00  เมตร  สูง  
2.00 เมตร  จํานวน  1  บาน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  2  ป้าย  (ป้ายช่ัวคราว  
1  ป้าย,  ป้ายถาวร  1  ป้าย)  ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  
งบประมาณ  168,000.00  บาท 

 4.  โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุอุปกรณ์  หลังอาคารที่ทาํการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
แห่งใหม่  หมู่ที่  3  บ้านปลายคลอง  ตําบลบางใบไม้  โดยการก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  12.00  เมตร  สูง  4.00  เมตร  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  2  ป้าย  (ป้าย
ช่ัวคราว  1  ป้าย,  ป้ายถาวร  1  ป้าย)  ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  
งบประมาณ  300,000.00  บาท 

/ ผู้มีสิทธิเสนอราคา....... 
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 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
 1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ 
       บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
 3.   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของราคาวงเงิน 
      งบประมาณของแต่ละโครงการ 
 กําหนดดูสถานที่  ในวันที่ 25  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 
11.00 น.    ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้    และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียด
เพิ่มเติมในวันที่  25  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554   เวลา  11.00  น.  เป็นต้นไป   ณ.  ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
 หากไม่มีผู้มาดูสถานที่ในวัน และเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซ้ือแบบและรายการได้ทราบสถานที่
ก่อสร้างแล้ว  และจะนํามาเป็นข้ออ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ได ้

 กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  14 พฤศจิกายน   2554  ถึงวันที่  28 พฤศจิกายน  
2554  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  และในวันที่  29 พฤศจิกายน  2554  ณ. ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ห้องสํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินอําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี ช้ัน 3  ที่ว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี) เวลา  08.30  
น.  ถึงเวลา  16.30  น.  และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  
2554  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  และจะไม่รับซองในวันเปิดซองโดยเด็ดขาด   

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละดังนี ้
 1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้แห่งใหม่  หมู่ที่  3  บ้าน
ปลายคลอง   ในราคาชุดละ 1,200.00  บาท 
 2.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้แห่งใหม่  หมู่ที่  3  
บ้านปลายคลอง    ในราคาชุดละ  1,500.00 บาท 

3.  โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อมป้ายที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้แห่งใหม่  หมู่ที่  
3  บ้านปลายคลอง   ในราคาชุดละ 1,000.00  บาท 

4.  โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุอุปกรณ์  หลังอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใบไม้แห่งใหม่  หมู่ที่  3  บ้านปลายคลอง  ตําบลบางใบไม ้  ในราคาชุดละ 1,500.00  บาท 

 
 
 
 

/ ได้ทีท่ีท่ําการ....... 
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 ได้ที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  ระหว่างวันที่  14  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
2554   ถึงวันที่  28  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554  ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30  น. หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข  0 – 7728-4892 ในวันและเวลาราชการ และทางเวปไซต์
www.bangbaimai.go.th 

  ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554 
 
 

               (นายจําลอง  เมืองราช) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


