
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชยั 
เรื่อง    ประกวดราคาจ้างดว้ยระบบอเิล็กทรอนิคส์ โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง   
ภายในเขตองค์การบริหารสว่นตําบลศรีวิชัย  อําเภอพนุพนิ  จังหวัดสุราษฎรธ์านี  

จํานวน  2  สาย 
...................................................................... 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิคสโ์ครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย  อําเภอพุนพนิ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จํานวน  2  สาย  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย - ดอนคอก หมู่ที ่2  ตําบลศรีวิชัย 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอน
ทราย-ดอนคอก หมู่ที ่2 ผิวจราจร  Asphaltic concrete กว้าง  5.00 เมตร  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 
2,450  เมตร  รายละเอียดงานดังนี้  เกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทางเดิมตลอดสาย  ช้ันรองพื้นทางดินลูกรัง หรือหิน
ผุ ยกระดับหนาเฉลี่ย  0.50 เมตร  กว้าง  6.00  เมตร  หรือปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า  10,290 ลบ.ม พร้อม
เกรดบดอัดแน่นตลอดสาย  ช้ันพื้นทางลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  กว้าง  6.00  เมตร  หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  3,090  ลบ.ม   ผิวจราจร Asphaltic  concrete หนา  5 ซม.  กว้าง  5.00  เมตร  หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 12,250 ตร.ม.  พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจรและเสน้ขอบทาง  ภายในวงเงินเงินงบประมาณ  
9,069,000.-บาท (เก้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีวิชัย กําหนด พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ กําหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน  180 วัน  

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายในลุ่ม – แหลมสน หมูท่ี่ 3  ตําบลศรวิีชัย  อําเภอ 
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยผิวจราจร  กว้าง 5.00 ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า  470 ม.  หรือพื้นทีผ่ิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,350 ตร.ม.  รายละเอียดงานดังต่อไปนี้  เกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทางเดิมตลอดสาย  ช้ันพื้นทาง
ใหม่ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  320 ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอัดแน่นตลอด
สาย ผิวจราจร Asphaltic concrete หนา 5 ซม. พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจร และเสน้ขอบทาง  งบประมาณ  
1,031,545.-บาท  ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีวิชัยกําหนด กําหนดให้แล้วเสร็จ  ภายใน  90 วัน   

ราคากลางของงานก่อสร้าง  มีดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย - ดอนคอก หมู่ที่ 2  ตําบลศรีวิชัย 

เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7  ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ราคากลาง  9,225,000.-บาท 
2.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายในลุ่ม – แหลมสน หมูท่ี่ 3  ตําบลศรวิีชัย  อําเภอ 

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ราคากลาง  1,031,545.-บาท 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
 2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
        /3. ไม่เป็นผู้... 
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 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รฐับาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 4. เป็นผู้ที่ผ่านคัดเลือกผู้มีคณุสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย 
 5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลศรีวิชัย และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ์ ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ 

 6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 7.  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี ้

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย - ดอนคอก หมู่ที ่2  ตําบลศรีวิชัย 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลงานก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า  6.1 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย - ดอนคอก หมู่ที่ 2  ตําบลศรีวิชัย  เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตําบลมะลวน 
อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลงานก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า  4,534,500.-บาท   (-สี่ล้านห้าแสน
สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
    2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายในลุ่ม – แหลมสน หมู่ที่ 3  ตําบลศรีวิชัย  
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  515,773.-บาท  (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้า
พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน-) 

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่น  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน  ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ                                                               

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจา้งด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์  ดังนี ้

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย - ดอนคอก หมู่ที่ 2  ตําบลศรีวิชัย 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ราคาชุดละ 28,500.-บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายในลุ่ม – แหลมสน หมูท่ี่ 3  ตําบลศรวิีชัย  อําเภอ 
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ราคาชุดละ 4,500.-บาท 

       ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย ระหว่างวันที่  28  มกราคม  2558  ถึง 
วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา  08.30 น.-16.30 น. ในวัน เวลา ราชการ ดูรายละเอียดได้ที่  หรือตรวจสอบ
ข้อมูลทางเว็บไซต์สํานักงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  www.suratthani.go.th ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีวิชัย www.sriwichai.go.th และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๗๗๔๙-๑๒๓๓ ในวันและเวลาราชการ  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   15  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 

(นายชัยยศ  กล่อมทอง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย 

 
 



 
ลําดับ
ที่ 
 

 
การดําเนินการ 

 
วัน/เดือน/ป ี

1. ขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส ์ 22  มกราคม. 2558  ถึง 
30  มกราคม   2558 

2. กําหนดดสูถานที่และรับฟงัคําชีแจงรายละเอียดเพิ่มเตมิ 
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย – ดอนคอก 

หมู่ที่ 2  ตําบลศรีวิชัยเชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เวลา  10.00  น.    ณ  สถานที่ก่อสร้าง          
หมู่ที่ 2  ใหผู้้ทีม่าดูสถานที่  พร้อมกัน ณ ทีท่ําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีวิชัย  ดังนี้ 
    - ผู้รับจ้างจะต้องเสริมท่อระบายน้ําในจุดที่มีการวางท่ออยู่แล้ว  
เพื่อให้น้ําไหลได้สะดวก  
   -  จะต้องมีการย้ายเสาไฟฟ้า เพื่อขยายผิวจราจร   

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายในลุ่ม – แหลมสน  
หมู่ที่ 3  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
เวลา  11.00  น.   ณ  สถานที่ก่อสร้าง  หมูท่ี่ 3  ให้ผู้ทีม่าดูสถานที่  
พร้อมกัน ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย   
 

30  มกราคม   2558 

3.     กําหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์  
ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย – ดอนคอก 
หมู่ที่ 2  ตําบลศรีวิชัยเชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ในเวลา  09.00 น.- 10.00 น.  ณ  ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ  ช้ัน 2  ที่ว่าการอําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางสายในลุ่ม – แหลมสน 
หมู่ที่ 3  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในเวลา  
10.00 น.- 11.00 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  ช้ัน 2  ที่ว่าการอําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

9  กุมภาพันธ์ 2558 

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและมีสิทธ์ิ
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา  14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีวิชัย   

10  กุมภาพันธ์  2558 

 
                    /5.  อบรมวิธี... 
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ลําดับ
ที่ 
 

 
การดําเนินการ 

 
วัน/เดือน/ป ี

5. อบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมกันทัง้ 2 โครงการ 
ณ สํานักงานบริการลูกค้า กสท. สุราษฎร์ธานี โทร. 077-283050  ต่อ 
4253, 4254  

11  กุมภาพันธ์ 2558 

6. แข่งขันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส ์ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย – ดอนคอก 

หมู่ที่ 2  ตําบลศรีวิชัยเชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ต้ังแต่เวลา  10.00 น.- 10.30 น. 

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายในลุ่ม – แหลมสน 
หมู่ที่ 3  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ต้ังแต่เวลา  10.35 น.- 11.05 น. 

12  กุมภาพันธ์  2558 

7. ย่ืนเอกสารฉบับจริงยืนราคาและใบแจ้งปริมาณงานพร้อมราคาของ        
ผู้ชนะการประมูล ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย  ต้ังแต่
เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 

13  กุมภาพันธ์  2558 

8. ผู้ชนะการแข่งขันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย จํานวน 2 สาย  
ต้องมาทําสัญญาจ้างภายในวันที่ องค์การบริหารส่วนตําบลศริวิชัย
กําหนด มิฉะนัน้ จะถือว่าสละสิทธ์ิ 

24  กุมภาพัน  2558 

 
 
 
 

(นายชัยยศ  กล่อมทอง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (สําเนาคู่ฉบบั) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชยั 
เรื่อง    ประกวดราคาจ้างดว้ยระบบอเิล็กทรอนิคส์ โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง   
ภายในเขตองค์การบริหารสว่นตําบลศรีวิชัย  อําเภอพนุพนิ  จังหวัดสุราษฎรธ์านี  

จํานวน  2  สาย 
...................................................................... 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิคสโ์ครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย  อําเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จํานวน  2  สาย  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย - ดอนคอก หมู่ที ่2  ตําบลศรีวิชัย 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอน
ทราย-ดอนคอก หมู่ที ่2 ผิวจราจร  Asphaltic concrete กว้าง  5.00 เมตร  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 
2,450  เมตร  รายละเอียดงานดังนี้  เกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทางเดิมตลอดสาย  ช้ันรองพื้นทางดินลูกรัง หรือหิน
ผุ ยกระดับหนาเฉลี่ย  0.50 เมตร  กว้าง  6.00  เมตร  หรอืปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า  10,290 ลบ.ม พร้อม
เกรดบดอัดแน่นตลอดสาย  ช้ันพื้นทางลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  กว้าง  6.00  เมตร  หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  3,090  ลบ.ม   ผิวจราจร Asphaltic  concrete หนา  5 ซม.  กว้าง  5.00  เมตร  หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 12,250  ตร.ม.  พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจรและเสน้ขอบทาง  ภายในวงเงินเงิน
งบประมาณ  9,069,000.-บาท  (เก้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีวิชัย 
กําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ กําหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน  180 วัน  

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายในลุ่ม – แหลมสน หมู่ที่ 3  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอ 
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยผิวจราจร  กว้าง 5.00 ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า  470 ม.  หรือพื้นทีผ่วิจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,350 ตร.ม.  รายละเอียดงานดังต่อไปนี้  เกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทางเดิมตลอดสาย  ช้ันพื้นทาง
ใหม่ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไมน่้อยกว่า  320 ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่นตลอด
สาย ผิวจราจร Asphaltic concrete หนา 5 ซม. พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจร และเสน้ขอบทาง  งบประมาณ  
1,031,545.-บาท  ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีวิชัยกําหนด กําหนดให้แล้วเสร็จ  ภายใน  90 วัน   

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
 2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รฐับาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 4. เป็นผู้ที่ผ่านคัดเลือกผู้มีคณุสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย 

 

/ 5. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์... 
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 5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีวิชัย และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ์ ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ 

  6. เป็นผู้มีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกัน  ตามรายละเอียดดังตอ่ไปนี ้
6.1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายดอนทราย - ดอนคอก หมู่ที ่2  ตําบลศรีวิชัย 

เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลงานก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า  
4,534,500.-บาท   (-สี่ล้านหา้แสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

6.2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายในลุ่ม – แหลมสน หมู่ที่ 3  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอ 
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  515,773.-บาท  (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ด
ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน-) 

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่น  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน  ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ                                                               

กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย - ดอนคอก หมู่ที่ 2  ตําบลศรีวิชัย 

เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ในวันที่  29  มกราคม  2558         
เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 2  ให้ผู้ที่มาดูสถานที่  พร้อมกัน ณ ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีวิชัย  ดังนี้ 

- ผู้รับจ้างจะต้องเสริมท่อระบายน้ําในจุดที่มีการวางท่ออยู่แล้ว  เพื่อให้น้ําไหล 
ได้สะดวก  

- จะต้องมีการย้ายเสาไฟฟ้าเพื่อขยายผิวจราจร   
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายในลุ่ม – แหลมสน หมู่ที่ 3  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอ 

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่  29  มกราคม  2558   เวลา  11.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  
หมู่ที่ 3  ใหผู้้ทีม่าดูสถานที่  พร้อมกัน ณ ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย   

กําหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ ในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2558   ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย - ดอนคอก หมู่ที ่2  ตําบลศรีวิชัย 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ในวันที่  6 กุมภาพันธ์  2558  
ในเวลา  09.00 น.- 10.00 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ  ช้ัน 2  ที่ว่าการอําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 2. โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายในลุ่ม – แหลมสน หมู่ที่ 3  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอ 
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2558   ในเวลา  10.00 น.- 11.00 น.  ณ  ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  ช้ัน 2  ที่ว่าการอําเภอพุนพิน  จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2558   
 
       /ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ... 
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจา้งด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์  ดังนี ้

1.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย - ดอนคอก หมู่ที ่2  ตําบลศรีวิชัย 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ราคาชุดละ 28,500.-บาท 

2.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายในลุ่ม – แหลมสน หมูท่ี่ 3  ตําบลศรวิีชัย  อําเภอ 
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ราคาชุดละ 4,500.-บาท 

       ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย ระหว่างวันที่  15  มกราคม  2558  ถึง 
วันที่  28 มกราคม 2558 ดูรายละเอียดได้ที่  หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์สํานักงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
www.suratthani.go.th ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย www.sriwichai.go.th และทาง
เ ว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข               
๐-๗๗๔๙-๑๒๓๓ ในวันและเวลาราชการ  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   15  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

(นายชัยยศ  กล่อมทอง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อบต.นาหมื่นศรี ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape Seal) สายบ้านนายชาญ เรืองรม-บ้านนายคล่อง เยาว์ดํา 
หมู่ที่ 1 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกไสยาง-ควนขี้แรด (ช่วงที่ 1) หมูท่ี่ 3 ต.นาหมื่นศรี อ.นา
โยง จ.ตรัง 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยช้างตาย - หมู่ที่ 9 ต.น้ําผุด หมู่ที ่4 ต.นาหมื่นศรี อ.นา
โยง จ.ตรัง  
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 19 กันยายน 2555 โดยให้มาพร้อมกัน 
ณ ที่ทําการองค์การบริหารสว่นตําบลนาหมื่นศรี เวลา 09.30 น. 
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
- โครงการที่ 1 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 09.30 น. 
- โครงการที่ 2 ระหว่างเวลา 09.30 น. - 10.00 น. 
- โครงการที่ 3 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น.  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจา้งขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ อําเภอนาโยง จังหวัด
ตรัง 
ได้ที่ ส่วนการคลัง (งานพัสดุ) ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาหมื่นศรี ระหว่างวันที่ 6-18 กันยายน 2555 
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7529-9556 ต่อ 105 
ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://www.gprocurement.go.th 

 


