
 
ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลไม�เรียง 

เรื่อง  สอบราคาจ�างเหมาปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดจํานวน  41  สาย 
ในพื้นท่ีตําบลไม�เรียง  อาํเภอฉวาง  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 *********************************** 
  ด�วยองค
การบริหารส�วนตําบลไม�เรียง   มีความประสงค
จะสอบราคาจ�างเหมา   
ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดจํานวน  41  สาย ในพื้นที่ตําบลไม�เรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามรายการ ดังนี้ 

                    1.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสาย  216  หมู�ที่   6   ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดมิ  

กว�างเฉลี่ย   4.00  เมตร  ระยะทางยาว  513  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  2,052  ตารางเมตร  ใช�หนิคลุก
จํานวน  60 ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย  

        2.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสาย คลองวังซ�อน หมู�ที่    1   ทําการเกรดเกลี่ยคัน

ทางเดิม     กว�างเฉลี่ย   4.00   เมตร   ระยะทางยาว  300  เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่  1,200  ตารางเมตร  
ใช�หินคลุกจํานวน  36  ลูกบาศก
เมตร    เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย   

                  3.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายหนองหมอ   หมู�ที ่  1    ทําการเกรดเกลี่ยคัน 

ทางเดิม  กว�างเฉลีย่  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  100  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย   400  ตารางเมตร  ใช�
หินคลุกจํานวน  12  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอดัตลอดสาย  

                     4.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายพัฒนา   1   หมู�ที ่  1   ทําการเกรดเกลีย่คัน 

ทางเดิม   กว�างเฉลี่ย   4.00  เมตร   ระยะทางยาว  765  เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่  3,060  ตารางเมตร   
ใช�หินคลุกจํานวน  88 ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอัดตลอดสาย  

                     5.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายพัฒนา  2  หมู�ที่  1    ทําการเกรดเกลีย่คัน 

ทางเดิม กว�างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ระยะทางยาว  1,750  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  7,000  ตารางเมตร  
ใช�หินคลุกจํานวน  208  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย  

                  6.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านโคกหลา  หมู�ที่   1  ทําการเกรดเกลี่ยคันทาง

เดิม  กว�างเฉลีย่  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  630  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  2,520  ตารางเมตร  ใช�หิน
คลุกจํานวน  72  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอัดตลอดสาย   

  7.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านใสบ�อ  หมู�ที่   1  ทําการเกรดเกลี่ยคัน 

ทางเดิม  กว�างเฉลีย่  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  1,500  เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่  6,000  ตารางเมตร  
ใช�หินคลุกจํานวน  92 ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอัดตลอดสาย   

                 8.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายพรประสงค�  หมู�ที ่  1  ทําการเกรดเกลี่ยคันทาง

เดิม  กว�างเฉลีย่  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  350  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  1,400  ตารางเมตร  ใช�หิน
คลุกจํานวน  40 ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอดัตลอดสาย   

                9.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายต�นโพธ์ิ  หมู�ที ่  2   ทําการเกรดเกลี่ยคัน 

ทางเดิม   กว�างเฉลี่ย   4.00   เมตร    ระยะทางยาว  500  เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่  2,000  ตารางเมตร   
ใช�หินคลุกจํานวน  60  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย    
         /ปรับปรุง….. 
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               10.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายสตรีอนสุรณ
   หมู�ที่   2,4,6   ทําการเกรดเกลี่ยคัน
ทางเดิม   กว�างเฉลี่ย   5.00   เมตร  ระยะทางยาว   1,910   เมตร   พื้นที่เกรดเกลีย่  9,550   ตาราง
เมตร   ใช�หนิคลุกจํานวน   284  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
               11.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายซอยเข�าบ�านนายณรงค
  บัณฑิตพนาลยั     
หมู�ที่  4   ทําการเกรดเกลีย่คันทางเดมิ   กว�างเฉลี่ย     3.00    เมตร    ระยะทางยาว  258   เมตร  
พื้นที่เกรดเกลี่ย  774  ตารางเมตร  ใช�หนิคลุกจํานวน  24 ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอดัตลอดสาย   
               12.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายเอื้ออาทร  หมู�ที่   4  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดมิ  
กว�างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  400  เมตร  พื้นทีเ่กรดเกลี่ย  1,600  ตารางเมตร  ใช�หินคลุก
จํานวน  48  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดหินคลุกตลอดสาย   
                13.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านควนพลอง  หมู�ที่   4  ทําการเกรดเกลี่ยคันทาง
เดิม  กว�างเฉลีย่  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  760  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  3,040  ตารางเมตร  ใช�หิน
คลุกจํานวน  88  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอัดหินคลกุตลอดสาย   
                14.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายพี่น�องอุทศิ หมู�ที่   4  ทําการเกรดเกลีย่คันทางเดมิ  
กว�างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  186  เมตร  พื้นทีเ่กรดเกลี่ย  744  ตารางเมตร  ใช�หนิคลุก
จํานวน  24  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
                  15.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายมณฑาอุทิศ หมู�ที ่ 4  ทําการเกรดเกลีย่คันทางเดมิ  
กว�างเฉลี่ย3.00 เมตร  ระยะทางยาว  95  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  285  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน   
8  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอดัตลอดสาย    
                 16.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายสองแสนหมู�ที่   2,4  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดมิ  
กว�างเฉลี่ย  5.00 เมตร  ระยะทางยาว  1,000  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  5,000  ตารางเมตร  ใช�หนิคลุก
จํานวน  148  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย   
                17.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายปลายหาร หมู�ที่   4  ทําการเกรดเกลีย่คันทางเดมิ  
กว�างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  1,000  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  4000  ตารางเมตร  ใช�หินคลุก
จํานวน  120  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย 

18.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายข�างโรงเรียนบ�านหนองท�อมห�วยปูน - เขตคลองเส  
หมู�ที่ 5  ทําการเกรดเกลีย่คันทางเดิม กว�างเฉลี่ย 4.00   เมตร ระยะทางยาว  1,000   เมตร  พื้นที่เกรด
เกลี่ย  4,000  ตารางเมตร ใช�หินคลุกจํานวน 120  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย   

19.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายสามแยกบ�านนายลาภ – ถนนลาดยางสาย 
ทานพอคลองเส   หมู�ที่  5  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม  กว�างเฉลีย่    4.00   เมตร    ระยะทางยาว   
1,600   เมตร    พื้นที่เกรดเกลี่ย   6,400   ตารางเมตร   ใช�หนิคลุกจํานวน  192  ลกูบาศก
เมตร   
เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย   
                  20.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านโคก หมู�ที่  5   ทําการเกรดเกลี่ยคัน 
ทางเดิม  กว�างเฉลีย่    4.00  เมตร   ระยะทางยาว  438  เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่  1,752  ตารางเมตร  
ใช�หินคลุกจํานวน  52  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย   
                   21.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายควนเรือหมู�ที่   5    ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม 
กว�างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ระยะทางยาว  800  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  3,200  ตารางเมตร  ใช�หินคลุก
จํานวน  96  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย  
          /ปรับปรุง….   
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                 22.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายสะพานต�อนกอ - เขตเหมืองแร�  หมู�ที ่ 5    
ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม  กว�างเฉลีย่   4.00  เมตร  ระยะทางยาว  1,100   เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่   
4,400   ตารางเมตร    ใช�หนิคลุกจํานวน    132    ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย   
                  23.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายลุ�มคันทรง  หมู�ที ่ 5   ทําการเกรดเกลี่ยคัน 
ทางเดิม   กว�างเฉลี่ย  4.00 เมตร ระยะทางยาว 600  เมตรพื้นที่เกรดเกลี่ย  2,400  ตารางเมตร   
ใช�หินคลุกจํานวน  72  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย   
            24.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านนางปราณี   หมู�ที่ 5  ทําการเกรดเกลี่ยคันทาง
เดิม กว�างเฉลี่ย  3.00   เมตร  ระยะทางยาว  500  เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่  1,500  ตารางเมตร  ใช�หิน
คลุกจํานวน  44  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอัดตลอดสาย   
                 25.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายซอยหนองค�อ  หมู�ที่  5  ทําการเกรดเกลี่ยคันทาง
เดิม กว�างเฉลี่ย  3.00  เมตร ระยะทางยาว  1,000  เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่  3,000  ตารางเมตร  ใช�หิน
คลุกจํานวน  92  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอัดตลอดสาย   
       26.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านนายมงักร หมู�ที ่5  ทําการเกรดเกลี่ยคันทาง
เดิม กว�างเฉลี่ย  3.00   เมตร  ระยะทางยาว  100  เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่  300  ตารางเมตร  ใช�หนิคลุก
จํานวน  12  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
              27.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านนายวิจิตรหมู�ที ่  5  ทําการเกรดเกลี่ยคัน 
ทางเดิม   กว�างเฉลี่ย   3.00  เมตร  ระยะทางยาว  200  เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่  600  ตารางเมตร  ใช�
หินคลุกจํานวน  20  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอดัตลอดสาย   
               28.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายทุ�งนอก หมู�ที่   6  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม 
กว�างเฉลี่ย    4.00   เมตร     ระยะทางยาว  600  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  2,400  ตารางเมตร  ใช�หิน
คลุกจํานวน  72 ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอดัตลอดสาย  

29.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายคลองแม�แก�ว   หมู�ที่    6  ทําการเกรดเกลีย่ 
คันทางเดิม   กว�างเฉลี่ย  4.00   เมตร   ระยะทางยาว   560  เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่  2,240  ตาราง
เมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  64  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
  30.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายประสานมิตร หมู�ที ่  6  ทําการเกรดเกลี่ย 
คันทางเดิม  กว�างเฉลีย่  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  630  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  2,520  ตารางเมตร   
ใช�หินคลุกจํานวน  72  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย   
                 31.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายคุณธรรม 5  หมู�ที ่  7  ทําการเกรดเกลี่ย 
คันทางเดิม  กว�างเฉลีย่  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  245  เมตร  พื้นที่  980  ตารางเมตร  ใช�หินคลุก
จํานวน  28  ลูกบาศก
เมตร  เกลี่ยเรียบตลอดสาย   
                32.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายซอยแยกประชาอุทศิ หมู�ที ่  9  ทําการเกรดเกลี่ย
คันทางเดิม กว�างเฉลี่ย  3.00 เมตร  ระยะทางยาว  150  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย   450  ตารางเมตร  ใช�
หินคลุกจํานวน   12  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอัดตลอดสาย   
               33.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายคลองนาหนม หมู�ที่   9  ทําการเกรดเกลี่ย 
คันทางเดิม  กว�างเฉลีย่  3.00 เมตร  ระยะทางยาว  900  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  2,700  ตารางเมตร   
ใช�หินคลุกจํานวน  80 ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอัดตลอดสาย   
          /ปรับปรุง…. 
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                   34.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายข�างบ�านนายโสภณ  จินา หมู�ที ่9  ทําการเกรดเกลี่ย
คันทางเดิม  กว�างเฉลีย่  3.50 เมตร  ระยะทางยาว  480  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  1,680  ตารางเมตร 
ใช�หินคลุกจํานวน  48  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย   

                    35.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายซอยขี้เหล็ก หมู�ที่   9  ทําการเกรดเกลี่ย 

คันทางเดิม  กว�างเฉลีย่  3.00 เมตร  ระยะทางยาว  60  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  180  ตารางเมตร  ใช�หิน
คลุกจํานวน  8 ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย    

                 36.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านนายสมนึก ริ้น  หมู�ที ่  9  ทําการเกรด

เกลี่ยคันทางเดิม  กว�างเฉลี่ย  3.00 เมตร  ระยะทางยาว  300  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  900  ตารางเมตร  
ใช�หินคลุกจํานวน  28  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย   

                  37.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านนายประสทิธ์ิ ริ้น หมู�ที่ 9  ทําการเกรด

เกลี่ยคันทางเดิม  กว�างเฉลี่ย  3.00 เมตร  ระยะทางยาว  300  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  900  ตารางเมตร  
ใช�หินคลุกจํานวน  28  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย   
                38.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายห�วยน้ําใส หมู�ที ่  10  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม  
กว�างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  395  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  1,580  ตารางเมตร  ใช�หินคลุก
จํานวน  44  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
                  39.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดซอยแยกห�วยทุ�งคา   หมู�ที่   10  ทําการเกรดเกลี่ยคัน
ทางเดิม กว�างเฉลี่ย  3.00   เมตร  ระยะทางยาว  900  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  2,700  ตารางเมตร  ใช�
หินคลุกจํานวน  80  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอดัตลอดสาย   
                40.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายซอยเข�าบ�านนายสมคิด  จินา  หมู�ที่ 10  ทําการ
เกรดเกลี่ยคันทางเดิม   กว�างเฉลี่ย   3.00  เมตร  ระยะทางยาว  292  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย   
876  ตารางเมตร  ใช�หินคลกุจํานวน  24  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย 
  41.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายควนนนท
-น้ําตก หมู�ที่   10  ทําการเกรดเกลี่ยคัน
ทางเดิม กว�างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  245  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย 980  ตารางเมตร  ใช�หิน
คลุกจํานวน  28 ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอดัตลอดสาย   
  รายละเอียดตามที่องค
การบริหารส�วนตําบลไม�เรียงกําหนด งบประมาณเปCนเงิน 

1,630,000.- บาท  ราคากลาง 1,630,000.- บาท กําหนดงานแล�วเสร็จ  45 วัน  ยืนราคา  30 วัน  

ผลงานก�อสร�างประเภทเดียวกัน 815,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห�าพันบาทถ�วน) 

 ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ผู�เสนอราคาต�องเปCนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ซึ่งมีอาชีพรับจ�างงานตามประกาศ 

สอบราคาจ�างดังกล�าวและต�องมีผลงานก�อสร�างงานประเภทเดียวกันกับที่สอบราคาในวงเงิน   
815,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห�าพันบาทถ�วน) ในสัญญาเดียวกัน  และเปCนผลงานที่เปCนคู�สัญญา
โดยตรงกับส�วนราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานอื่นซึ่ง
กฎหมายบัญญัตใิห�มฐีานะเปCนราชการส�วนท�องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ 
  2. ไม�เปCนผู�ที่ถูกระบุช่ือไว�ใน บัญชีรายช่ือผู�ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน  และได�แจ�งเวียนช่ือแล�ว 
  3. ไม�เปCนผู�ที่ได�รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ�มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม�ยอมขึ้นศาลไทย  เว�นแต�
รัฐบาลของผู�เสนอราคา  ได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�านั้น 
          /4. ไม�เปCนผู�มี….. 
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 4. ไม�เปCนผู�มีผลประโยชน
ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอื่นที่เข�าเสนอราคาให�แก�องค
การ

บริหารส�วนตําบลไม�เรียง  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม�เปCนผู�กระทําการอันเปCนการขัดขวางการแข�งขัน
ราคาอย�างเปCนธรรมในการสอบราคาจ�างนี้ 
  กําหนดดูสถานที่ก�อสร�างและรับฟOงคําช้ีแจงรายละเอียด ในวันที่   27    สิงหาคม  2556  
ตั้งแต�เวลา 10.00  น.  -  11.00   น. ณ องค
การบริหารส�วนตําบลไม�เรียง หากผู�ประสงค
จะสอบราคาไม�
มารับฟOงคําช้ีแจง และไม�ได�ไปดูสถานที่ก�อสร�าง จะถือว�าผู�นั้นได�รับทราบคําช้ีแจง และไปดูสถานที่แล�ว จะยก
มาเปCนข�อแก�ตัว ข�อโต�แย�งใด ๆ ในภายหลังไม�ได�ทั้งสิ้น  
  กําหนดยื่นซองสอบราคา ใน วันที่    23    สิงหาคม  2556   ถึงวันที่   5  กันยายน  
2556 ระหว�างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น. (เว�นวันหยุดราช) ณ  งานพัสดุ   กองคลัง  องค
การ
บริหารส�วนตําบลไม�เรียง และในวันที่  6  กันยายน  2556  ณ ศูนย
รวมข�อมูลข�าวสารการซื้อหรือการจ�าง
ขององค
การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว�าการอําเภอฉวาง) ระหว�างเวลา 13.00 น. ถึง  16.30  น. 
และกําหนดเปQดซองสอบราคาในวันที่  9  กันยายน  2556   ตั้งแต�เวลา  10.30  น เปCนต�นไป 

  ผู�สนใจติดต�อขอรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได�ในราคาชุดละ  1,000.-  บาท  
(หนึ่งพันบาทถ�วน)  ได�ที่กองคลัง องค
การบริหารส�วนตําบลไม�เรียง ระหว�างวันที ่ 23  สงิหาคม  2556   
ถึงวันที่   6  กันยายน  2556    หรือสอบถามทางโทรศัพท
  หมายเลข  0-7567-1167  ในวันและ
เวลาราชการ  หรือดูรายละเอยีดได�ทาง  www.maireang.go.th  ,  www.gprocurement.go.th   

                   

               ประกาศ  ณ  วันที่   23   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2556 
         
 
        



เอกสารสอบราคาจ�าง เลขที ่   4  /  2556 
โครงการปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุด 41  สายทาง  ตาํบลไม�เรียง 

อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามประกาศองค
การบริหารส�วนตาํบลไม�เรียง ลงวันที ่

........................................ 
องค
การบริหารส�วนตําบลไม�เรียง ซึ่งต�อไปนี้เรียกว�า “องค
การบริหารส�วนตําบล” มีความประสงค
จะ

สอบราคาจ�างเหมาปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุด 41  สายทาง  ตําบลไม�เรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสาย  216  หมู�ที่   6   ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม  กว�างเฉลี่ย    
4.00  เมตร  ระยะทางยาว  513  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  2,052  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  60 ลูกบาศก

เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย  

2.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสาย คลองวังซ�อน หมู�ที่    1   ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม      
กว�างเฉลี่ย   4.00   เมตร   ระยะทางยาว  300  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  1,200  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน   
36  ลูกบาศก
เมตร    เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   

3.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายหนองหมอ   หมู�ที่   1    ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม   
กว�างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  100  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย   400  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน   
12  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย  

4.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายพัฒนา 1  หมู�ที่ 1  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม  กว�างเฉลี่ย    
4.00  เมตร   ระยะทางยาว  765  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  3,060  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  88 ลูกบาศก

เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย  
                     5.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายพัฒนา 2  หมู�ที่  1  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว�างเฉลี่ย   
4.00 เมตร  ระยะทางยาว  1,750  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  7,000  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน 208  
ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย  

 6.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านโคกหลา  หมู�ที่   1  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม   
กว�างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  630  เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย  2,520  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน   
72  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   

7.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านใสบ�อ หมู�ที่  1  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม  กว�างเฉลี่ย   
4.00 เมตร  ระยะทางยาว  1,500  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  6,000  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  92 ลูกบาศก

เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   

8.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายพรประสงค
  หมู�ที่   1  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม   
กว�างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  350  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  1,400  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน   
40 ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   

9.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายต�นโพธิ์ หมู�ที่   2  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว�างเฉลี่ย    
4.00  เมตร  ระยะทางยาว  500  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  2,000  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  60  ลูกบาศก

เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย 

 /ปรับปรุง… 
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  10.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายสตรีอนุสรณ
   หมู�ที่   2,4,6   ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม   
กว�างเฉลี่ย   5.00   เมตร  ระยะทางยาว   1,910   เมตร   พื้นที่เกรดเกลี่ย  9,550   ตารางเมตร   ใช�หินคลุก
จํานวน   284  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย       
  11.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายซอยเข�าบ�านนายณรงค
  บัณฑิตพนาลัย  หมู�ที่  4   ทําการ
เกรดเกลี่ยคันทางเดิม   กว�างเฉลี่ย     3.00    เมตร    ระยะทางยาว  258   เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  774  ตาราง
เมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  24 ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
               12.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายเอื้ออาทร  หมู�ที่   4  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดมิ  กว�างเฉลี่ย  
4.00 เมตร  ระยะทางยาว  400  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  1,600  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  48  ลูกบาศก

เมตร  เกรดเกลีย่บดอัดหินคลุกตลอดสาย   
                13.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านควนพลอง  หมู�ที่   4  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม  กว�าง
เฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  760  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  3,040  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  88  
ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดหนิคลุกตลอดสาย   
                14.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายพี่น�องอุทศิ หมู�ที่   4  ทําการเกรดเกลีย่คันทางเดมิ  กว�างเฉลี่ย  
4.00 เมตร  ระยะทางยาว  186  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  744  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  24  ลูกบาศก
เมตร  
เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย   
                  15.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายมณฑาอุทิศ หมู�ที ่ 4  ทําการเกรดเกลีย่คันทางเดมิ  กว�างเฉลี่ย
3.00 เมตร  ระยะทางยาว  95  เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่  285  ตารางเมตร  ใช�หินคลกุจํานวน   
8  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอดัตลอดสาย    
                 16.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายสองแสนหมู�ที่   2,4  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดมิ  กว�างเฉลี่ย  
5.00 เมตร  ระยะทางยาว  1,000  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  5,000  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  148  
ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
                17.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายปลายหาร หมู�ที่   4  ทําการเกรดเกลีย่คันทางเดมิ  กว�างเฉลี่ย  
4.00 เมตร  ระยะทางยาว  1,000  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  4000  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  120  ลูกบาศก

เมตร  เกรดเกลีย่บดอัดตลอดสาย 

18.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายข�างโรงเรียนบ�านหนองท�อมห�วยปูน - เขตคลองเส หมู�ที่ 5   
ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว�างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว  1,000   เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  4,000  ตาราง
เมตร ใช�หนิคลุกจํานวน 120  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   

19.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายสามแยกบ�านนายลาภ – ถนนลาดยางสายทานพอคลองเส    
หมู�ที่  5  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดมิ  กว�างเฉลีย่    4.00   เมตร    ระยะทางยาว   1,600   เมตร    พื้นที่เกรด
เกลี่ย   6,400   ตารางเมตร   ใช�หินคลุกจํานวน  192  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
                  20.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านโคก หมู�ที่  5   ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม  กว�างเฉลีย่    
4.00  เมตร   ระยะทางยาว  438  เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่  1,752  ตารางเมตร ใช�หนิคลุกจํานวน  52  ลูกบาศก

เมตร  เกรดเกลีย่บดอัดตลอดสาย   

/2๑. ปรับปรุง…. 
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                   21.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายควนเรือหมู�ที่   5    ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว�างเฉลี่ย   
4.00 เมตร  ระยะทางยาว  800  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  3,200  ตารางเมตร  ใช�หนิคลุกจํานวน  96  ลูกบาศก

เมตร  เกรดเกลีย่บดอัดตลอดสาย 
   22.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายสะพานต�อนกอ - เขตเหมืองแร�  หมู�ที ่ 5  ทําการเกรดเกลี่ย
คันทางเดิม  กว�างเฉลีย่   4.00  เมตร  ระยะทางยาว  1,100   เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่   4,400   ตารางเมตร    ใช�
หินคลุกจํานวน    132    ลกูบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอดัตลอดสาย 
  23.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายลุ�มคันทรง  หมู�ที ่ 5   ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม   กว�าง
เฉลี่ย  4.00 เมตร ระยะทางยาว 600  เมตรพื้นที่เกรดเกลี่ย  2,400  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  72  
ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
            24.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านนางปราณี   หมู�ที่ 5  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม  
กว�างเฉลี่ย  3.00  เมตร  ระยะทางยาว  500  เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ย  1,500  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน   
44  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย 
  25.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายซอยหนองค�อ  หมู�ที่  5  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม  
กว�างเฉลี่ย  3.00  เมตร ระยะทางยาว  1,000  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  3,000  ตารางเมตร  ใช�หนิคลุกจํานวน   
92  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
       26.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านนายมงักร หมู�ที ่5  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว�าง
เฉลี่ย  3.00   เมตร  ระยะทางยาว  100  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  300  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  12  
ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
              27.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านนายวิจิตรหมู�ที ่  5  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม    
กว�างเฉลี่ย   3.00  เมตร  ระยะทางยาว  200  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  600  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน   
20  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
               28.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายทุ�งนอก หมู�ที่   6  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม กว�างเฉลี่ย    
4.00   เมตร   ระยะทางยาว  600  เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่  2,400  ตารางเมตร  ใช�หนิคลุกจํานวน  72 ลูกบาศก

เมตร  เกรดเกลีย่บดอัดตลอดสาย  

29.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายคลองแม�แก�ว หมู�ที่  6  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม    
กว�างเฉลี่ย  4.00   เมตร   ระยะทางยาว   560  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  2,240  ตารางเมตร  ใช�หนิคลุกจํานวน   
64  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
  30.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายประสานมิตร หมู�ที ่ 6  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม  กว�าง
เฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  630  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  2,520  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  72  
ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
                 31.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายคุณธรรม 5  หมู�ที ่  7  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม  กว�าง
เฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  245  เมตร  พื้นที่  980  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  28  ลูกบาศก
เมตร  
เกลี่ยเรียบตลอดสาย   

                /3๒. ปรับปรุง….. 
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32.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายซอยแยกประชาอุทศิ หมู�ที ่  9  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม 

กว�างเฉลี่ย  3.00 เมตร  ระยะทางยาว  150  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย   450  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน    
12  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
               33.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายคลองนาหนม หมู�ที่   9  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม   
กว�างเฉลี่ย  3.00 เมตร  ระยะทางยาว  900  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  2,700  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน   
80 ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอดัตลอดสาย 
   34.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายข�างบ�านนายโสภณ  จินา หมู�ที ่9  ทําการเกรดเกลี่ยคันทาง
เดิม  กว�างเฉลีย่  3.50 เมตร  ระยะทางยาว  480  เมตร  พื้นที่เกรดเกลีย่  1,680  ตารางเมตร ใช�หนิคลุกจํานวน   
48  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย         

35.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายซอยขี้เหล็ก หมู�ที ่  9  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม   
กว�างเฉลี่ย  3.00 เมตร  ระยะทางยาว  60  เมตร  พื้นทีเ่กรดเกลี่ย  180  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน   
8 ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลีย่บดอัดตลอดสาย    

                 36.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านนายสมนึก ริ้น  หมู�ที ่  9  ทําการเกรดเกลี่ยคันทาง

เดิม  กว�างเฉลีย่  3.00 เมตร  ระยะทางยาว  300  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  900  ตารางเมตร  ใช�หนิคลุกจํานวน   
28  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   

                  37.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายบ�านนายประสทิธ์ิ ริ้น หมู�ที่ 9  ทําการเกรดเกลี่ยคันทาง

เดิม  กว�างเฉลีย่  3.00 เมตร  ระยะทางยาว  300  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  900  ตารางเมตร  ใช�หนิคลุกจํานวน   
28  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
                38.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายห�วยน้ําใส หมู�ที ่  10  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม  กว�าง
เฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  395  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  1,580  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน  44  
ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
                  39.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดซอยแยกห�วยทุ�งคา   หมู�ที่   10  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดมิ 
กว�างเฉลี่ย  3.00   เมตร  ระยะทางยาว  900  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  2,700  ตารางเมตร  ใช�หนิคลุกจํานวน   
80  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   
                40.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายซอยเข�าบ�านนายสมคิด  จินา  หมู�ที่ 10  ทําการเกรดเกลี่ย 
คันทางเดิม   กว�างเฉลี่ย   3.00  เมตร  ระยะทางยาว  292  เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ย  876  ตารางเมตร  ใช�หินคลกุ
จํานวน  24  ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย 
  41.  ปรับปรุงซ�อมแซมถนนชํารุดสายควนนนท
-น้ําตก หมู�ที่   10  ทําการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม 
กว�างเฉลี่ย  4.00 เมตร ระยะทางยาว  245  เมตร  พื้นทีเ่กรดเกลี่ย 980  ตารางเมตร  ใช�หินคลุกจํานวน 28 
ลูกบาศก
เมตร  เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย   

รายละเอียดตามที่องค
การบริหารส�วนตําบลไม�เรียงกําหนด งบประมาณเปCนเงนิ 1,630,000.- บาท   
ราคากลาง 1,630,000.- บาท กําหนดงานแล�วเสร็จ  45 วัน  ยนืราคา  30 วัน  ผลงานก�อสร�างประเภทเดยีวกัน 
815,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห�าพันบาทถ�วน) 

/โดยม…ี. 
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 โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนด ดงัต�อไปนี้ 

  1. เอกสารแนบท�ายเอกสารสอบราคา 
                    1.1 แบบใบเสนอราคา/บัญชีรายการก�อสร�าง/บัญชีรายการเอกสาร 
                 1.2 แบบสัญญาจ�าง 
                      1.3 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                      1.4 บทนิยาม 

   (1)  ผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน
ร�วมกัน 
   (2)  การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปCนธรรม 
       1.5 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1)  บัญชีเอกสารส�วนที ่ 1 
   (2)  บัญชีเอกสารส�วนที ่ 2 

  2. คุณสมบัตขิองผู�เสนอราคา 
        2.1  ผู�เสนอราคาต�องเปCนผู�มีอาชีพรับจ�างทํางานที่สอบราคาจ�าง และต�องไม�เปCนผู�ถูกแจ�ง

เวียนช่ือผู�ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หรือห�ามติดต�อหรือห�ามเข�า
เสนอราคากับองค
การบริหารส�วนตําบล 

  2.2  ผู�เสนอราคาต�องไม�เปCนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม�ยอมขึ้นศาล
ไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น 

  2.3  ผู�เสนอราคาต�องไม�เปCนผู�มีผลประโยชน
ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม�เปCนผู�กระทําการอันเปCนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปCนธรรม 

                   2.4  ผู�เสนอราคาจะต�องเปCนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก�อสร�างประเภท

เดียวกันกับงานที่สอบราคาจ�างในวงเงินไม�น�อยกว�า  ร�อยละ 50  ของราคากลางแต�ละโครงการที่ระบุข�างต�น และเปCน

ผลงานที่เปCนคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 
หน�วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเปCนราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชนที่
องค
การบริหารส�วนตําบลเช่ือถือ 

  2.5.  ผู�เสนอราคาต�องเปCนผู�ที่ได�ซื้อเอกสารสอบราคาจากองค
การบริหารส�วนตําบลเท�านั้น  
  3. หลักฐานการเสนอราคา 

        ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปCน  2  ส�วน  คือ 

                     3.1  ส�วนท่ี  1  อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี ้  
  (1) ในกรณีผู�เสนอราคาเปCนนิติบุคคล 

    (ก) ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัดให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน
นิติบุคคลบัญชีรายช่ือหุ�นผู�จัดการ  ผู�มีอํานาจควบคุม  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

 
/(ข)... 
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    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณห
สนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผู�จัดการ  ผู�มีอํานาจควบคุม(ถ�ามี)  และบัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ�  
พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�อง       
   (2) ในกรณีผู�เสนอราคาเปCนบุคคลที่มใิช�นิติบุคคล  ให�ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�
นั้น  สําเนาข�อตกลงที่แสดงถึงการเข�าเปCนหุ�นส�วน  (ถ�ามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�เปCนหุ�นส�วนพร�อมทั้ง
รับรองสําเนาถูกต�อง           
                      (3) ในกรณีที่ผู�เสนอราคาเปCนผู�เสนอราคาร�วมกัน  ในฐานะเปCนผู�ร�วมค�า  ให�ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข�าร�วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร�วมค�า  และในกรณีที่ผู�ร�วมค�าฝgายใดเปCนบุคคลธรรมดาที่มิใช�
สัญชาติไทย  ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู�ร�วมค�าฝgายใดเปCนนิติบุคคล  ให�ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว�ในข�อ  14  
(1) 
   (4)สําเนาทะเบียนพาณิชย
  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพิ่ม 
   (5)บัญชีเอกสารส�วนที่  1  ทั้งหมดให�ยื่น  ตามแบบในข�อ  1.5  (1)        

        3.2.  ส�วนท่ี  2  อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี ้
   (1)หนังสือมอบอํานาจซึ่งปQดอากรแสตมปhตามกฎหมายในกรณีที่ผู�เสนอราคามอบอํานาจให�
บุคคลอื่นทําการแทน 
   (2)บัญชีรายการก�อสร�าง ซึ่งจะต�องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
 ค�าแรงงาน ภาษีประเภทต�าง 
ๆ รวมทั้งกําไรไว�ด�วย       
   (3)สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร�างพร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�อง 
    (4)บัญชีเอกสารส�วนที่  2  ทัง้หมดให�ยื่น  ตามแบบในข�อ  1.5  (2) 

  4. การยื่นซองสอบราคา 
   4.1 ผู�เสนอราคาต�องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว�ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม�มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน ลงลายมือช่ือของผู�เสนอราคาให�ชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะต�องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม�มีการขูดลบหรือแก�ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก�ไข  
เปลี่ยนแปลง  จะต�องลงลายมือช่ือผู�เสนอราคา  พร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว�ด�วยทุกแห�ง 
   4.2 ผู�เสนอราคาจะต�องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก�อสร�างให�ครบถ�วน 
   ในการเสนอราคา  ให�เสนอเปCนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยให�เสนอราคา
รวมและหรือราคาต�อหน�วย และหรือต�อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถูกต�อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต�องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกันให�ถือตัวหนังสือเปCนสําคัญ  โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค�าภาษีมูลค�าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค�าใช�จ�ายทั้งปวงไว�แล�ว 
   ราคาที่เสนอ  จะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า   30  วัน  นับแต�วันเปQดซองสอบ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาที่ตนได�เสนอไว� และจะถอนการเสนอราคามไิด� 
   4.3 ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก�อสร�างแล�วเสร็จไม�เกิน  30  วัน  นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ�าง  หรือวันที่ได�รับหนังสือแจ�งจากองค
การบริหารส�วนตําบลให�เร่ิมทํางาน 

/๔.๔ก�อนยื่น 
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   4.4 ก�อนยื่นซองสอบราคา  ผู�เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯ ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก�อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
   4.5 ผู�เสนอราคาจะต�องยื่นซองสอบราคาที่ปQดผนึกซองเรียบร�อยจ�าหน�าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปQดซองสอบราคา และส�งถึงหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน  โดยระบุไว�ที่หน�าซองว�า “ใบเสนอ
ราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 3 / 2556”  โดยกําหนดยื่นซองสอบราคา ใน วันที่    23    สิงหาคม  2556   ถึง
วันที่   5  กันยายน  2556  ระหว�างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น. (เว�นวันหยุดราชการ)  ณ  งานพัสดุ   กอง
คลัง  องค
การบริหารส�วนตําบลไม�เรียง และในวันที่  6  กันยายน  2556  ณ ศูนย
รวมข�อมูลข�าวสารการซื้อหรือการ
จ�างขององค
การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว�าการอําเภอฉวาง) ระหว�างเวลา 13.00 น. ถึง  16.30  น.  
   เมื่อพ�นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล�วจะไม� รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และ
คณะกรรมการเปQดซองสอบราคาจะเปQดซองสอบราคาในวันที่  9  กันยายน  2556  ตั้งแต�เวลา  10.30  น. เปCนต�น
ไป  ณ  ศูนย
รวมข�อมูลข�าวสารการซื้อหรือการจ�างขององค
การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว�าการอําเภอฉวาง) 

  5.  หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 5.1 ในการสอบราคาคร้ังนี้ องค
การบริหารส�วนตาํบลจะพิจารณาตัดสินด�วยราคารวม 
                5.2 หากผู�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิม�ถูกต�องตามข�อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม�ถูกต�อง หรือไม�ครบถ�วนตามข�อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม�ถูกต�องตามข�อ 4 แล�ว คณะกรรมการเปQดซองสอบราคา
จะไม�รับพิจารณาราคาของผู�เสนอราคารายนั้น เว�นแต�เปCนข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส�วนที่มใิช�สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว�าจะเปCนประโยชน
ต�อองค
การ
บริหารส�วนตําบล เท�านั้น 
                      5.3 องค
การบริหารส�วนตําบล สงวนสิทธิ์ไม�พิจารณาราคาของผู�เสนอราคา โดยไม�มีการ
ผ�อนผันในกรณี ดังต�อไปนี้      

          (1)ไม�ปรากฏช่ือผู�เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู�รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค
การบริหารส�วนตาํบล 
            (2) ไม�กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผู�เสนอราคาอย�างหนึ่งอย�าง
ใดหรือทัง้หมดในใบเสนอราคา 
            (3) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปCนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก�ผู�เสนอราคารายอื่น 
            (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก�ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู�เสนอราคามิได�ลงลายมือช่ือ
พร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว� 
          5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปQดซองสอบราคาหรือ
องค
การบริหารส�วนตําบล มีสิทธใิห�ผู�เสนอราคาช้ีแจงข�อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข�อเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวข�องกับผู�เสนอ
ราคาได� องค
การบริหารส�วนตําบล มีสิทธิที่จะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสม
หรือไม�ถูกต�อง 
 

/๕.๕องค
การ... 
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                       5.5 องค
การบริหารส�วนตําบล ทรงไว�ซึ่งสิทธิที่จะไม�รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกจ�างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม�พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได�สุดแต�จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปCนสําคัญ 
และให�ถือว�าการตัดสินขององค
การบริหารส�วนตําบลไม�เรียงเปCนเด็ดขาด ผู�เสนอราคาจะเรียกร�องค�าเสียหายใด ๆ มิได� 
รวมทั้งองค
การบริหารส�วนตําบล จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู�เสนอราคาเสมือนเปCนผู�ทิ้งงานหากมี
เหตุที่เช่ือได�ว�าการเสนอราคากระทําไปโดยไม�สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
        ในกรณีที่ผู�เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได�ว�าไม�อาจดําเนินงานตามสัญญาได�
คณะกรรมการเปQดซองสอบราคาหรือองค
การบริหารส�วนตําบล จะให�ผู�เสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดง 
หลักฐานที่ทําให�เช่ือได�ว�าผู�เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ�างให�เสร็จสมบูรณ
 หากคําช้ีแจงไม�เปCนที่รับฟOง
ได� องค
การบริหารส�วนตําบล มีสิทธิที่จะไม�รับราคาของผู�เสนอราคารายนั้น                        

  6. การทําสัญญาจ�าง 
          ผู�ชนะการสอบราคาจะต�องทําสัญญาจ�างตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ 1.2 กับองค
การ
บริหารส�วนตําบลไม�เรียง ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได�รับแจ�ง และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเปCนจํานวน
เท�ากับร�อยละห�า ของราคาค�าจ�างที่สอบราคาได� ให�องค
การบริหารส�วนตําบล ยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา โดยใช�
หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 
          6.1 เงินสด 
                     6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ�ายให�แก�องค
การบริหารส�วนตําบล โดยเปCนเช็คลงวันที่ที่ทําสญัญา 
หรือก�อนหน�านัน้ไม�เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
                      6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ1.3 
         6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         6.5 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย
 และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แห�งประเทศไทยได�แจ�งเวียนให�ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคาร ตามที่คณะกรรมการว�าด�วยการพัสดุกําหนด (การใช�หลักประกันตามข�อนี้ใช�เฉพาะสัญญาจ�างก�อสร�างที่มี
วงเงินไม�เกิน 10 ล�านบาท       
       หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู�ชนะการสอบราคา
(ผู�รับจ�าง) พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาจ�าง 

  7. ค�าจ�างและการจ�ายเงิน (สัญญาเปEนราคาเหมารวม) 
     องค
การบริหารส�วนตําบลไม�เรียง จะจ�ายเงินค�าจ�างให�ผู�รับจ�าง  จํานวนงวดเดยีว  ดังนี้  

                             งวดสุดท�าย  เปCนจํานวนเงนิในอัตราร�อยละ  100  ของค�าจ�าง  เมื่อผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน

ทั้งหมดให�แล�วเสร็จเรียบร�อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก�อสร�างให�เรียบร�อย 

  8. อัตราค�าปรับ 
   ค�าปรับตามแบบสัญญาจ�างจะกําหนดในอัตราร�อยละ  0.10  ของค�าจ�างตามสัญญาต�อวัน 

/๙.การรับ....   



-๙- 
9. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 

                     ผู�ชนะการสอบราคาซึ่งได�ทําข�อตกลงเปCนหนงัสอื หรือทําสัญญาจ�างตามแบบดังระบุในข�อ 

1.2 แล�วแต�กรณี จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ�างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม�น�อยกว�า 1  ปJ (หนึ่ง
ปJ)   นับถัดจากวันที่องค
การบริหารส�วนตาํบลไม�เรียง ได�รับมอบงานโดยผู�รับจ�างต�องรีบจัดการซ�อมแซมแก�ไขให�ใช�การ

ได�ดดีังเดิมภายใน  15  วัน นบัถัดจากวันที่ได�รับแจ�งความชํารุดบกพร�อง 

  10. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
   10.1 เงินค�าจ�างสําหรับงานจ�างคร้ังนี้  ได�มาจากเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปn 2556  
(จ�ายขาดสะสม)  
   การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต�อเมื่อองค
การบริหารส�วนตําบล ได�รับอนุมัติเงินค�า
ซ�อมแซมจากงบประมาณรายจ�ายประจําปn 2556 (จ�ายขาดสะสม) แล�วเท�านั้น 
   10.2 เมื่อองค
การบริหารส�วนตําบล ได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เปCนผู�รับจ�างและได�ตก
ลงจ�างตามสอบราคาจ�างแล�ว  ถ�าผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ�างดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศ  และ
ของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางที่มีเรือไทยเดินอยู�  และสามารถให�บริการรับขนได� 
ตามที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกําหนด ผู�เสนอราคาซึ่งเปCนผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�า
ด�วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (1) แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศต�อสํานักงาน
คณะกรรมการส�งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู�รับจ�างสั่งหรือซื้อของจากต�างประเทศ  เว�นแต�
เปCนของที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออื่นได� 
    (2) จัดการให�สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช�นเดียวกับเรือ
ไทยจากต�างประเทศมายังประเทศไทย  เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
ให�บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มใิช�เรือไทย  ซึ่งจะต�องได�รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเปCนที่ของที่
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออื่น 
    (3) ในกรณีที่ไม�ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดตามกฎหมายว�าด�วย
การส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
   10.3 ผู�เสนอราคาซึ่งองค
การบริหารส�วนตําบลได�คัดเลือกแล�วไม�ไปทําสัญญาหรือข�อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข�อ 6 องค
การบริหารส�วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหาย 
(ถ�ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให�เปCนผู�ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   10.4 องค
การบริหารส�วนตําบลสงวนสิทธิที่จะแก�ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข�อกําหนดในแบบ
สัญญาให�เปCนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 

           /๑๑.มาตราฐาน… 



-๑๐- 
 

  11. มาตรฐานฝJมือช�าง 
   เมื่อองค
การบริหารส�วนตําบลได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เปCนผู�รับจ�างและได�ตกลงจ�าง
ก�อสร�างตามประกาศนี้แล�ว  ผู�เสนอราคาจะต�องตกลงว�าในการปฏิบัติงานก�อสร�างดังกล�าว  ผู�เสนอราคาจะต�องมีและ
ใช�ผู�ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝnมือช�างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู�มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. 
และ ปวท. หรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให�เข�ารับราชการได�  ในอัตราไม�ต่ํากว�าร�อยละ 10 ของ
แต�ละสาขาช�าง  แต�จะต�องมีช�างจํานวนอย�างน�อย 1 คนในแต�ละสาขาช�างดังต�อไปนี้ 

11.1     ช�างก�อสร�าง 
11.2 - 
11.3 - 

12. ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร�างผู�รับจ�างพงึปฏิบตัิตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายและ 

ระเบียบได�กําหนดไว�โดยเคร�งครัด 
 

       องค�การบริหารส�วนตําบลไม�เรียง 
 
 
 
          วันท่ี      ๒๓      เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


