
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างจ านวน 2  โครงการ  

************************ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน มีความประสงค์  จะด าเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้าง 
จ านวน 2 โครงการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภูเขา บ้านผาเดื่อ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2" 
ประเภท BS-M ระยะทาง 5,400.00เมตร ราคากลาง 754,000.- บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)  
ก าหนด 45 วัน 

2.โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภูเขา บ้านแสนใจพัฒนา พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1", Ø 1½", 
Ø 2", Ø 3" ระยะทางประมาณ 8,000 เมตร พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. ขนาด 50 ลบ.ม. ราคากลาง 
596,000.- บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ก าหนด 60 วัน   

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่สอบราคา

จ้างดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อ  ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคา ได้มีค าสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา ให้องค์การบริหารส่วนต าบล

แม่สลองใน  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ก่อสร้างและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล เชื่อถือได้ 

ก าหนดดูสถานทีก่่อสร้างและค าชี้แจงเพิ่ม ในวันที่   25    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2559   ใน
เวลาราชการ ณ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ผู้ไม่
มาดูสถานที่จะถือว่าได้รับทราบและยอมรับตามเงื่อนไขข้อก าหนดทุกประการ เปรียบเสมือนหนึ่งว่าได้มาดู
สถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และจะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน
ไม่ได้) 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา 
   ในวันที่  16-31 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ กอง

คลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หรือก าหนดยื่น
ซองทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่  16-31 พฤษภาคม 2559  
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ทั้งนี้ การยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ ให้ลงทะเบียน (EMS) และจะต้องส่งถึงเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ภายในวันที่  31  พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยจะถือวัน เวลาที่ลงรับจากไปรษณีย์ 
และเจ้าหน้าที่พัสดุลงรับในทะเบียนรับหนังสือขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน เป็นเวลารับซอง
และสามารถยื่นซองด้วยตนเองในวันที่  1 มิถุนายน 2559 ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

โครงการที่ 1 เวลา 10.00-10.30 น. 
โครงการที่ 2 เวลา 11.00-11.30 น.  
ก าหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย

อ่ืนหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และก าหนดเปิดซองสอบ
ราคา ในวันที่   2   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2559 ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็น
ต้นไป  

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่   16   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   2559    ถึงวันที่  31   
เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.   2559   ได้ทุกวันในเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)  

1.โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภูเขา บ้านผาเดื่อ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2" 
ประเภท BS-M ระยะทาง 5,400.00เมตร ขายในราคาชุดละ 700.- บาท  (-เจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 

2.โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภูเขา บ้านแสนใจพัฒนา พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1", Ø 1½", 
Ø 2", Ø 3" ระยะทางประมาณ 8,000 เมตร พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. ขนาด 50 ลบ.ม. ขายใน
ราคาชุดละ 600.- บาท  (-หกร้อยบาทถ้วน-) 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-730-322 ต่อ 113 กองคลัง (งานพัสดุ) ในวัน
และเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.maesalongnai.go.th  และ  
www. Gprocurement.go.th   

  ประกาศ ณ วันที่   16   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.   2559                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(ลงชื่อ)      ปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล  

(นายปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล) 

                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
 


