
 
 
  

ประกาศเทศบาลต าบลดอนตรอ 
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลต าบลดอนตรออ 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
…………………………… 

 ด้วยเทศบาลต าบลดอนตรอ จะด าเนินการสอบราคาจ้าง จ านวน  4  โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอยจากนานายสมพงค์-ปากคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1   
  ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  โดยท าการ ปรับปรุงถนนสายเหมืองลอยจากนานายสมพงค์-ปากคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1                   

ต าบลดอนตรอ  โดยปรับเกรดพ้ืนทางเดิมให้ได้ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 950 เมตร และถมหินคลุกท าผิวจราจร   
กว้าง 3.00  เมตร ยาว 950  เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  285 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  162,000.- บาท ( หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาทถ้วน)     
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  81,000.-  บาท ก าหนดขายเอกสารสอบ
ราคาในราคาชุดละ  500.- บาท 

 2.โครงการบุกเบิกถนนสายนายเพื่อม อ่อนค า-วัดใต้หล้า หมู่ที่ 2   
   ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  โดยท าการ ปรับพื้นท่ีขุดตอลงวัสดุลูกรังรองพ้ืนทางที่ลุ่ม ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 582 ลบ.ม. 

พร้อมลงหินคลุกท าผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 128 ลบ.ม. พร้อมเกรด
เกลี่ยเรียบ และฝังท่อระบายน้ า คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จ านวนรวม  44  ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 358,000.- บาท (สามแสนห้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)     
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  179,000.-  บาท ก าหนดขายเอกสารสอบ
ราคาในราคาชุดละ  500.- บาท 

3.โครงการปรับปรุงถนนสายนานายเคียง-เขตหมู่ที่ 2 (หมู่ที่ 4)   
   ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  โดยท าการ ถมหินคลุกท าผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 680 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  

204 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 99,000.- บาท (เก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)     มีผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  49,500.-  บาท ก าหนดขายเอกสารสอบราคาใน
ราคาชุดละ  500.- บาท 
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4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไอ้เท่ง หมู่ที่ 5   
   ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  โดยท าการ  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 1,200  ตรม. (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท่ี ท. 1-01) พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทาง 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 612,000.- บาท (หกแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน)     
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  306,000.-  บาท ก าหนดขายเอกสารสอบ
ราคาในราคาชุดละ  500.- บาท 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  1.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  3.  มีผลงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน (ตามรายละเอียดที่ก าหนด
ข้างต้น)  ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในวงเงิน 50 % ของงบประมาณ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 
ล าดับ โครงการ วันที่ เวลา 

1. 
 

   2. 
3. 
4. 

โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอยจากนานายสมพงค์-ปากคลอง
ใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1 
โครงการบุกเบิกถนนสายนายเพื่อม อ่อนค า-วัดใต้หล้า หมู่ที่ 2   
โครงการปรับปรุงถนนสายนานายเคียง-เขตหมู่ท่ี 2 (หมู่ที่ 4)   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไอ้เท่ง หมู่ที่ 5 

25  กันยายน  2557 
 

25  กันยายน  2557 
25  กันยายน  2557 
25  กันยายน  2557 

10.00 น. 
 

10.00 น. 
10.00 น. 
10.00 น. 

พร้อมกันที่  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช และถ้าผู้มีสิทธิเสนอราคา
ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หรือรับฟังค าชี้แจงจะถือว่ารับทราบโดยไม่มีเงื่อนไข 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  15 กันยายน  2557 –  ถึงวันที่  26  กันยายน  2557  ระหว่างเวลา 
08.00 น. – 16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองคลัง เทศบาลต าบลดอนตรอ และในวันที่  29  กันยายน  2557  
ให้ยื่นซองสอบราคา  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างเวลา 
08.30 น. – 16.30 น. เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   

   ก าหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  30  กันยายน  2557  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช    
 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่  15  กันยายน  2557   ถึงวันที่  26  กันยายน  2557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ( 075 ) 772754 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ เทศบาลต าบลดอนตรอ   
WWW.DONTRO.GO.TH 

   ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2557 
 

(นายวัชร  สุขเก้ือ) 
นายกเทศมนตรีต าบลดอนตรอ 

 

http://www.dontro.go.th/


 


