
 
 
  

ประกาศเทศบาลต าบลดอนตรอ 
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลต าบลดอนตรอ 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 
…………………………… 

 ด้วยเทศบาลต าบลดอนตรอ จะด าเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง  จ านวน  7  โครงการ  ดังนี้ 

 1.โครงการปรับปรุงถนนจากสี่แยกบ้านนายสุคนธ์-ฝายน้ า หมู่ที่ 5  
หมู่ที่ 5  ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการ 
  -  ปรับเกรดพื้นทางเดิมให้ได้ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว 1,200 เมตร   พร้อมถมหินคลุกท าผิว      

จราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 576 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน   1  ป้าย 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  324,000 - บาท   (สามแสนสองหม่ืนสี่พัน           
บาทถ้วน)  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  162,000.-  บาท ก าหนดขาย
เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  900.- บาท 

 2.โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตต าบลดอนตรอ  
หมู่ที่ 1-5  ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการ 
  -  โดยใช้หินคลุกถมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพ้ืนที่ ต าบลดอนตรอ หมู่ที่ 1,2,3,4,5 

จ านวน    16  สาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยลงในส่วนที่ช ารุดและทรุดตัว ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 468 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย (ตามท่ีเทศบาลต าบลดอนตรอก าหนด)  

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  224,000 - บาท  (สองแสนสองหม่ืนสี่พัน           
บาทถ้วน)  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  112,000.-  บาท ก าหนดขาย
เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  600.- บาท 

 3.โครงการปรับปรุงถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์-ถนนทางพูนปากเนตร หมู่ท่ี 1  
หมู่ที่ 1  ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการ 
  -  ลงหินคลุกท าผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900  เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบและติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานเทศบาลก าหนด)  

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 175,000 -บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)         
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  87,500.-  บาท ก าหนดขายเอกสารสอบ
ราคาในราคาชุดละ  500.- บาท 
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4.โครงการปรับปรุงถนนสายหน านายฟ่อง-บ้านนายริน นางพา (หมู่ที่ 2) ถึงบ้านนายไม้ (หมู่ที่ 4)  
หมู่ที่ 1-4   

หมู่ที่ 1-4  ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการ 
  -  ลงหินคลุกท าผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500  เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 450 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบและติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานเทศบาลก าหนด)  

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 218,000-บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)         
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  109,000.-  บาท ก าหนดขายเอกสารสอบ
ราคาในราคาชุดละ  600.- บาท 

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจบ-เขตหมู่ที่ 5 (หมู่ที่ 3)      
หมู่ที่ 3  ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการ 
  -  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือ พ้ืนที่ คสล. 

รวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. (แบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท.1-01) ไหล่ทางถมหินคลุก 0.50 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการ  1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานเทศบาลก าหนด)  

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  209,000-บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)   มีผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  104,500.-  บาท ก าหนดขายเอกสารสอบราคาใน
ราคาชุดละ  600.- บาท 

6.โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งคาพัฒนา(ต่อจากถนน คสล.)-หนองเคียน  หมู่ที่ 4       
หมู่ที่ 4  ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการ 
  -  ลงหินคลุกท าผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  390 

ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบและติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานเทศบาลก าหนด)   

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  187,000-บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)   
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  93,500.-  บาท ก าหนดขายเอกสารสอบ
ราคาในราคาชุดละ  500.- บาท  

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองดาน หมู่ที่ 5        
หมู่ที่ 5  ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการ 
  -  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล. 

รวมไม่น้อยกว่า  600  ตร.ม. (แบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท.1-01) ไหล่ทางถมหินคลุก 0.50  เมตร  และติดตั้ง
ป้ายโครงการ  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐานเทศบาลก าหนด)   

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  274,000 -บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)         
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  137,000.-  บาท ก าหนดขายเอกสารสอบ
ราคาในราคาชุดละ  600.- บาท 

 

 

/ผู้มีสิทธิ์... 
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 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  3. มีหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินสัญญาเดียวกัน ในวงเงิน 
50 % ของงบประมาณ  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือได้ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 
ล าดับ โครงการ วันที ่ เวลา 

1. 
 

โครงการปรับปรุงถนนจากสี่แยกบ้านนายสุคนธ์-ฝายน้ า หมู่ที่ 5 
 

2  ส.ค. 2556 10.00 น. 

2. 
 

โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตต าบลดอนตรอ 2  ส.ค. 2556 10.00 น. 

3. 
 

โครงการปรับปรุงถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์-ถนนทางพูนปากเนตร หมู่ที่ 1 
 

2  ส.ค. 2556 10.00 น. 

4. 
 

โครงการปรับปรุงถนนสายหน านายฟ่อง-บ้านนายริน  นางพา (หมู่ที2่)   ถึงบ้าน
นายไม้ (หมู่ที4่ ) หมู่ที่ 1-4 
 

2  ส.ค. 2556 10.00 น. 

5. 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจบ-เขตหมู่ท่ี 5 (หมู่ที3่) 
 

2  ส.ค. 2556 10.00 น. 

6. 
 

โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งคาพัฒนา(ต่อจากถนน คสล.)-หนองเคียน หมู่ที่ 4 
 

2  ส.ค. 2556 10.00 น. 

7. 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองดาน หมู่ที่ 5 
 

2  ส.ค. 2556 10.00 น. 

 

พร้อมกันที่  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช และถ้าผู้มีสิทธิเสนอราคา
ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หรือรับฟังค าชี้แจงจะถือว่ารับทราบโดยไม่มีเงื่อนไข 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่   19  กรกฎาคม  2556 –  ถึงวันที่  6  สิงหาคม  2556  ระหว่างเวลา 
08.00 น. – 16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองคลัง เทศบาลต าบลดอนตรอ และในวันที่  7  สิงหาคม  2556  
ให้ยื่นซองสอบราคา  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างเวลา 
08.30 น. – 16.30 น. เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   

   ก าหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  8  สิงหาคม  2556   ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 
 

/ผู้สนใจ... 
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 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่  19  กรกฎาคม  2556 ถึงวันที่  6  สิงหาคม  2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ( 075 ) 366295 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ เทศบาลต าบลดอนตรอ   
WWW.DONTRO.GO.TH 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556 
 
 
 

(นายวัชร  สุขเก้ือ) 
นายกเทศมนตรีต าบลดอนตรอ 

 
 

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

