
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างจ านวน 4  โครงการ  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน มีความประสงค์  จะด าเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้าง 
จ านวน 4 โครงการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 จ านวน 3 จุด 
จุดที่ 1 (ซอยข้างศูนย์เด็กเล็กเก่า) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตา ยาว 120.00 เมตร 
(หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร)                                    
จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายอาเกาะ เลขที่ 338 บ้านบริวารอาโย๊ะใหม่) ขนาดกว้าง4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 120.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร)     
จุดที่ 3 (ซอยบ้านนายเจริญ เลขที่ 17/2 บ้านบริวารอาโย๊ะใหม่) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 150.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร) 
ราคากลาง 633,000.- บาท (-หกแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน-) ก าหนด 60 วัน 

โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 230.00 เมตร (หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 920.00 ตาราง
เมตร) ราคากลาง 523,000.- บาท (-ห้าแสนสองหม่ืนสามพันบาทถ้วน-) ก าหนด 60 วัน 

โครงการที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 220.00 เมตร (หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร) 
ราคากลาง 510,000.- บาท (-ห้าแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-) ก าหนด 60 วัน 

โครงการที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แสลป หมู่ที่ 19 (ทางเข้าโรงเรียนบ้านแม่
แสลป) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร (หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1000 ตารางเมตร) ราคากลาง 544,000.- บาท (-ห้าแสนสี่หม่ืนสี่พันบาทถ้วน-) 
ก าหนด 60 วัน 

 
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา

จ้างดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อ  ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคา ได้มีค าสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา ให้องค์การบริหารส่วนต าบล

แม่สลองใน  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

/-2- 5. มีผลงานก่อสร้าง.... 
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5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ก่อสร้างและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมี กฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล เชื่อถือได้ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและค าชี้แจงเพิ่ม ในวันที่   11    เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2559   .ใน
เวลาราชการ ณ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ผู้ไม่
มาดูสถานที่จะถือว่าได้รับทราบและยอมรับตามเงื่อนไขข้อก าหนดทุกประการ  เปรียบเสมือนหนึ่งว่าได้มาดู
สถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และจะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน
ไม่ได้) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
ระหว่างวันที่   1   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.   2559    ถึงวันที่   14  เดือน มีนาคม  พ.ศ.   2559   
ได้ทุกวันในเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) 

โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 จ านวน 3 จุด 
จุดที่ 1 (ซอยข้างศูนย์เด็กเล็กเก่า) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตา ยาว 120.00 เมตร 
(หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร)                                    
จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายอาเกาะ เลขที่ 338 บ้านบริวารอาโย๊ะใหม่) ขนาดกว้าง4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 120.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร)     
จุดที่ 3 (ซอยบ้านนายเจริญ เลขที่ 17/2 บ้านบริวารอาโย๊ะใหม่) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 150.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร) 
ราคากลาง 633,000.- บาท (-หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 
ขายเอกสารในราคาชุดละ 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน)  

โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 230.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร) 
ราคากลาง 523,000.- บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 
ขายเอกสารในราคาชุดละ 500.- บาท (หา้ร้อยบาทถ้วน) 

โครงการที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 220.00 เมตร (หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร) 
ราคากลาง 510,000.- บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 
ขายเอกสารในราคาชุดละ 500.- บาท (หา้ร้อยบาทถ้วน) 

โครงการที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แสลป หมู่ที่ 19 (ทางเข้าโรงเรียนบ้านแม่
แสลป) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร (หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1000 ตารางเมตร) 
ราคากลาง 544,000.- บาท (-ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
ขายเอกสารในราคาชุดละ 500.- บาท (หา้ร้อยบาทถ้วน) 

 

/-3-  ก าหนดยื่น… 
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ก าหนดยื่นซองสอบราคา 
   ในวันที่   1 - 14 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.-16.30 น.ในวันเวลาราชการ ณ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน และในวันที่ 15 เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2559                
ณ. ศูนยร์วมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีรายละเอียดดังนี้ 

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

เปิดซองสอบราคา ในวันที ่  16     เดือน มีนาคม   พ.ศ .  2559 ตั้ งแต่ เวลา 10.00 น .       
ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-730-322 ต่อ 113 กองคลัง (งานพัสดุ) ในวันและ
เวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.maesalongnai.go.th  และ www. Gprocurement.go.th   

  ประกาศ ณ วันที่   1   เดือน มีนาคม  พ.ศ.   2559                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(ลงชื่อ)      ปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล 

(นายปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล) 

                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 จ านวน 3 จุด 
จุดที่ 1 (ซอยข้างศูนย์เด็กเล็กเก่า) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตา ยาว 120.00 เมตร  

(หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร)                                    
จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายอาเกาะ เลขท่ี 338 บ้านบริวารอาโย๊ะใหม่) ขนาดกว้าง4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร (หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร)      
จุดที่ 3 (ซอยบ้านนายเจริญ เลขที่ 17/2 บ้านบริวารอาโย๊ะใหม่) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา  

0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร (หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร)  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 633,000   บาท 

3. ลักษณะงาน  โดยสังเขป  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 จ านวน 3 จุด 

จุดที่ 1 (ซอยข้างศูนย์เด็กเล็กเก่า) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตา ยาว 120.00 เมตร  
(หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร)                                   
จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายอาเกาะ เลขท่ี 338 บ้านบริวารอาโย๊ะใหม่) ขนาดกว้าง4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร)       
จุดที่ 3 (ซอยบ้านนายเจริญ เลขท่ี 17/2 บ้านบริวารอาโย๊ะใหม่) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร) 

4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่  13  มกราคม  2559         เป็นเงิน     633,000     บาท 
5. บัญชีประมาณราคากลาง  

๑. แบบ  ปร.5 
๒. แบบ  ปร.4  

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
1.นายจิระศักดิ์ กมลจิตร   ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
2.นายจ านอง  ปองดอง     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
3.นายนิธิศ  อุ่นชัย         ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน   กรรมการ 
  



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 230.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 920.00 
ตารางเมตร)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 523,000   บาท 

3. ลักษณะงาน  โดยสังเขป  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 230.00 เมตร (หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 920.00 ตาราง
เมตร) 

4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่  13  มกราคม  2559         เป็นเงิน     523,000     บาท 

5. บัญชีประมาณราคากลาง  
๑. แบบ  ปร.5 
๒. แบบ  ปร.4  

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
1.นายจิระศักดิ์ กมลจิตร   ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
2.นายจ านอง  ปองดอง     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
3.นายนิธิศ  อุ่นชัย         ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน   กรรมการ 
  



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง 

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 220.00 เมตร (หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร)/หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 510,000   บาท 

ลักษณะงาน  โดยสังเขป  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 220.00 เมตร (หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร) 

2. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่  13  มกราคม  2559         เป็นเงิน     510,000     บาท 

3. บัญชีประมาณราคากลาง  
๑. แบบ  ปร.5 
๒. แบบ  ปร.4  

4. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
1.นายจิระศักดิ์ กมลจิตร   ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
2.นายจ านอง  ปองดอง     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
3.นายนิธิศ  อุ่นชัย         ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน   กรรมการ 
  



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แสลป หมู่ที่ 19 (ทางเข้าโรงเรียนบ้านแม่
แสลป) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1000 ตารางเมตร)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 544,000   บาท 

3. ลักษณะงาน  โดยสังเขป  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แสลป หมู่ที่ 19 (ทางเข้าโรงเรียนบ้าน
แม่แสลป) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร (หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1000 ตารางเมตร) 

4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่  13  มกราคม  2559         เป็นเงิน     544,000     บาท 

5. บัญชีประมาณราคากลาง  
๑. แบบ  ปร.5 
๒. แบบ  ปร.4  

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
1.นายจิระศักดิ์ กมลจิตร   ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
2.นายจ านอง  ปองดอง     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
3.นายนิธิศ  อุ่นชัย         ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน   กรรมการ 
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