
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 6  โครงการ  

................................................................ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน มีความประสงค์  จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 6 โครงการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยมุ หมู่ที่ 5 จ านวน 2 จุด ราคากลาง 
288,700.- บาท 
จุดที่ 1 บริเวณหน้าบ้านเลขท่ี 13 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร จ านวนเงิน 
181,000.- บาท 
จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านเลขท่ี 190 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร จ านวนเงิน 
107,700.- บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเดื่อ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร ราคากลาง 350,000.- บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า450 ตารางเมตร ราคา
กลาง 255,000.- บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่าลิ่ว หมู่ที่ 14 ข้างโรงเรียนจีน ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 135.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 405 ตารางเมตร ราคากลาง 244,000.- บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แสลป หมู่ที่ 19 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร ราคากลาง 489,000.- บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ทางไปบ้านเจียวผ่า ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 95.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 285 ตารางเมตร ราคาลาง 185,250.- บาท  
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ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาจ้างดังกล่าว 

 2.  ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 3. ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 

4. ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น  
 5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สลองใน 

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกาศสอบราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบล เชื่อถือได้
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยมุ หมู่ที่ 5 จ านวน 2 จุด  
จุดที่ 1 บริเวณหน้าบ้านเลขท่ี 13 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร  
จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านเลขท่ี 190 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร  
มีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 140,000.- บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเดื่อ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร  มีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 170,000.- บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า450 ตารางเมตร  มีผลงาน
ประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 120,000.- บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่าลิ่ว หมู่ที่ 14 ข้างโรงเรียนจีน ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 135.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
405 ตารางเมตร  มีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 120,000.- บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แสลป หมู่ที่ 19 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร   
มีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 240,000.- บาท 
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6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ทางไปบ้านเจียวผ่า ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 95.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
285 ตารางเมตร  มีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 90,000.- บาท 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและค าชี้แจงเพิ่ม ในวันที่  7    เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2558   .ในเวลาราชการ 
ณ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ผู้ไม่มาดูสถานที่จะ
ถือว่าได้รับทราบและยอมรับตามเงื่อนไขข้อก าหนดทุกประการ  เปรียบเสมือนหนึ่งว่าได้มาดูสถานที่ก่อสร้าง
ด้วยตนเอง และจะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในไม่ได้) 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา 
   ในวันที่    6 - 19    เดือน   มกราคม   พ.ศ.   2558  เวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวันเวลา

ราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน และ ในวันที่ 20  เดือน มกราคม พ.ศ. 
2558   ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ที่ว่า
การอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการที่ 1 และ 2  ยื่นเวลา  10.00 น. – 10.30 น. 
โครงการที่ 3 และ 4  ยื่นเวลา  10.30 น. – 11.00 น. 
โครงการที่ 5 และ 6  ยื่นเวลา  11.00 น. – 11.30 น. 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน  
ระหว่างวันที่   6   เดือน   มกราคม  พ.ศ.   2558    ถึงวันที่   19   เดือน  มกราคม พ.ศ.   2558   
ได้ทุกวันในเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) 

โครงการที่ 1    ราคา  290 บาท  
โครงการที่ 2   ราคา  350 บาท  
โครงการที่ 3    ราคา   250  บาท  
โครงการที่ 4    ราคา    240   บาท  
โครงการที่ 5     ราคา  490 บาท  
โครงการที่ 6    ราคา  190 บาท  

เปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21   เดือน มกราคม  พ.ศ.255 8 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เวลา     
ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-730-322 ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th   

  ประกาศ ณ วันที่   5  เดือน  มกราคม  พ.ศ.   2558                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(ลงชื่อ)           

(นายสมชาย  ดวงติ๊บ) 

              รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบล รักษาราชการแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
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