
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้าง จ านวน 10  โครงการ  
................................................................ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน มีความประสงค์  จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง จ านวน 10  
โครงการ  ดังนี้ 
  1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหยวกป่าโซ
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 169 ตารางเมตร ราคากลาง 839,000.- 
(แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หมู่ที่ 6 บ้านผาเดื่อ 
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร  (พ้ืนที่ 105 ตารางเมตร) และก่อสร้างก าแพงก้ันดิน ขนาด สูง 
1.50 เมตร ยาว 21.00 เมตร ราคากลาง    600,000.- (หกแสนบาทถ้วน) 
 3. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หมู่ที่ 12 บ้านพะน้อย (เล่า
จาง) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 134 ตารางเมตร  ราคากลาง    
670,000.- (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 4. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก ขนาดกว้าง 12.00 เมตร 
ยาว 16.00 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ราคากลาง    900,000.- (เก้าแสนบาทถ้วน) 
 5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 16 บ้านจะค าน้อย ขนาดหนา 0.20 เมตร ยาว 
50.00 เมตร สูง 1.50 เมตร  ราคากลาง   385,000.- (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 6. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 22 บ้านแสนใจพัฒนา ขนาด
กว้าง 17.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร มีพ้ืนที่ 544 ตารางเมตร ราคากลาง    
270,000.- (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 7. โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน หมู่ที่ 24 บ้านสามแยกอีก้อ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
102.00 เมตร สูง 3.00 เมตร  ราคากลาง    500,000.- (ห้าแสนบาทถ้วน)  
 8. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้าน  ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 
เมตร ยาว 5.00 เมตร (1 ช่อง) ราคากลาง 237,000.- (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 9. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยผึ้ง ความยาวรวม 40 เมตร พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร และงานดินถมไม่น้อยกว่า 470 ลูกบาศก์เมตร  ราคากลาง    
380,000.- (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 10. โครงการก่อสร้างรั้วก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหก 
ขนาดหนา 0.15 เมตร สูง 2.20 เมตร ยาว 36.00 เมตร ก่อสร้างรั้นคอนกรีตบล็อก สูง 2.20 เมตรยาว 
9.50 เมตร ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก+ลวดตาข่าย+ประตูสูง 2.20 เมตร   ราคากลาง   440,000.-     
(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
  
 
 
 

.../ผู้มีสิทธิ์ 



- 2 - 
 

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาจ้างดังกล่าว 
 2. ผู้ประสงค์เสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 3. ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 
 4. ผู้ประสงค์เสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
 5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สลองใน 

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกาศสอบราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบล เชื่อถือได้  
รายละเอียดดังนี้ 
  6.1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หมู่ที่ 9 บ้านห้วย
หยวกป่าโซ  ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า 450,000.- (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  6.2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หมู่ที่ 6 บ้าน
ผาเดื่อ และก่อสร้างก าแพงก้ันดิน   ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า  300,000.-     
(สามแสนบาทถ้วน) 
  6.3. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หมู่ที่ 12 บ้านพะ
น้อย (เล่าจาง)  ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า    300,000.- (สามแสนบาทถ้วน) 
  6.4. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก ผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า  400,000.- (สี่แสนบาทถ้วน) 
  6.5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 16 บ้านจะค าน้อย ผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า    190,000.- (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
  6.6. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 22 บ้านแสนใจพัฒนา 
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า  130,000.- (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
  6.7. โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน หมู่ที่ 24 บ้านสามแยกอีก้อ  ผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า    250,000.- (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  6.8. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้าน  ผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000.- (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
  6.9. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยผึ้ง  ผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า    190,000.- (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
  6.10. โครงการก่อสร้างรั้วก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) หมู่ที่ 10 
บ้านห้วยหก  ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า    200,000.- (สองแสนบาทถ้วน)  
   

.../ก าหนดดูสถานที่  
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ก าหนดดูสถาน ที่ก่อสร้างและค าชี้แจง เพิ่ม ระหว่างวันที่    8   เดือน  กันยายน   พ.ศ.   2557          
.ในวันและเวลาราชการ ณ  ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบล แม่สลองใน  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย (ผู้ไม่มาดูสถานที่จะถือว่าได้รับทราบและยอมรับตามเงื่อนไขข้อก าหนดทุกประการ  เปรียบเสมือน
หนึ่งว่าได้มาดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  และจะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สลองในไม่ได้) 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา 
1.  ในวันที่   12   เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2557   เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ส่วนคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบล    แม่สลองใน  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย และท่ีศูนย์ประสานงาน
ท้องถิ่นอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ที่ว่าการอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบได้ท่ีส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน  
ระหว่างวันที่   1  เดือน   กันยายน   พ.ศ.   2557    ถึงวันที่    11  . เดือน  กันยายน   พ.ศ.   2557   
ได้ทุกวันในเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) และที่ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ที่ว่าการ
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. - 11.00 น.  เปิดซอง
สอบราคาในวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น.ที่ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ที่ว่า
การอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายห รือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  053-730-322 ในวันและ
เวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  ในราคาดังต่อไปนี้  

1. โครงการที่ 1  ราคาโครงการละ 800- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) 
2. โครงการที่ 2,3 ราคา 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 
3. โครงการที่ 4  ราคาโครงการละ 900- บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) 
4. โครงการที่ 5,9  ราคาโครงการละ 300- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
5. โครงการที่ 6,8  ราคาโครงการละ 200- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
6. โครงการที่ 7  ราคาโครงการละ 500- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
7. โครงการที่ 10  ราคาโครงการละ 400- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) 

  ประกาศ ณ วันที่    1   เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2557  

                                               

     (ลงชื่อ)           ปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล 

           (นายปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล)         
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 


