
   

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
เร่ือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จํานวน 3 โครงการ    

……………………………… 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จํานวน  3  
โครงการ  มีรายละเอียดดังนี ้

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้   หมู่ท่ี 3  
บ้านปลายคลอง  ตําบลบางใบไม้  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี       โดยการลงหินคลุก   พื้นที่ท่ี 1 = 
957.00 ตารางเมตร  พื้นที่ท่ี 2  = 562.00 ตารางเมตร  พื้นท่ีที่ 3 = 69.70 ตารางเมตร  พื้นที่ท่ี 4 = 
86.60 ตารางเมตร  (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,675.30 ตารางเมตร) หนาโดยเฉล่ีย 0.12 เมตร    รวมหินคลุก
ทั้งหมด 200.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัด และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2 ป้าย (ป้าย
ชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย)     ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  
งบประมาณ  194,000.00  บาท  
 2.  โครงการปรับปรุงถนนสายราษฎร์สามัคคี หมู่ท่ี 3 บ้านปลายคลอง  ตําบลบางใบไม้  อําเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยการเกรดปรับพื้นทางเดิมลงชั้นดินปนหิน  ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 345 เมตร  
หนาโดยเฉล่ีย 0.30 เมตร  จํานวนดินปนหินไม่น้อยกว่า 518 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัด ลงชั้นหินคลุก ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 345 เมตร  หนาโดยเฉล่ีย 0.10 เมตร  จํานวนหินคลุกไม่น้อยกว่า 138 ลบ.ม.  พร้อม
เกรดปรับบดอัด  วางท่อระบายน้ําช้ัน 3 มอก. ขนาด ศก. 0.80 x 1.00 เมตร  จํานวน 3 จุด  จุดที่ 1 จํานวน 
10 ท่อน,  จุดที่ 2 จํานวน 8 ท่อน  และ จุดที่ 3  จํานวน 8 ท่อน   รวม 26 ท่อน  พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วย
ปูนทรายให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2 ป้าย (ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย และป้ายถาวร 
1 ป้าย)     ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  งบประมาณ  310,000.00  บาท 
 3. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายดอนนนทรี จากสายแยกถนนสาย 2007 – ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ท่ี 3  บ้านปลายคลอง ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยการ
เกรดปรับพื้นทางเดิมลงชั้นดินถมถนนกว้าง 7.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวนดินถมไม่น้อย
กว่า 440 ลบ.ม.  พร้อมเกรดปรับบดอัด  ลงชั้นหินคลุกถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 420 มตร  หนา 0.10 
เมตร  จํานวนหินคลุกไม่น้อยกว่า 252 ลบ.ม.  พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 2 ป้าย (ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย)     ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใบไม้ งบประมาณ 350,000.00 บาท 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ้างทํางานท่ีสอบราคาดังกล่าว 
 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 

/3. มีผลงานก่อสร้าง... 
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 3.   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาวงเงินงบประมาณของ
แต่ละโครงการ 

 กําหนดดูสถานที่ ในวันที่ 5  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.    
ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้   และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  5  
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา  11.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้
 หากไม่มีผู้มาดูสถานท่ีในวัน และเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซ้ือแบบและรายการได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง
แล้ว  และจะนํามาเป็นข้ออ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ได้ 

 กําหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ  
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้ หมูท่ี่ 3 บ้านปลายคลอง ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  และยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ระดับอําเภอ (ห้องสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  ช้ัน 3  ที่ว่าการอําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี)   ในวันที่  6 มิถุนายน  2555  เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.  และกําหนด
เปิดซองสอบราคา  วันที่  7  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2555  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  และจะไม่
รับซองในวันเปิดซองโดยเด็ดขาด   

 ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ท่ี 3 บ้าน 

ปลายคลอง ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมือง จงัหวัดสุราษฎร์ธานี ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท 
2. โครงการปรับปรุงถนนสายราษฎร์สามัคคี หมู่ท่ี 3 บ้านปลายคลอง ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมือง  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในราคาชุดละ 2,000.00 บาท 
3. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายดอนนนทรี หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง ตําบลบางใบไม้ อําเภอ 

เมือง จงัหวัดสุราษฎร์ธานี ในราคาชุดละ 2,000.00 บาท 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาได้ท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  
หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต้ังแตวั่นที่ 22  เดือน  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 5 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2555 เวลา 08.30 น.–16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 
/โทรสารหมายเลข 0– 7728-4892  ในวันและเวลาราชการ  หรือทางเวปไซต ์www.bangbaimai.go.th 

  ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2555 
 
 

               (นายจําลอง  เมืองราช) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
 


