
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

เรื่อง  โครงการก่อสร้าง จ านวน 3 โครงการ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 
**************************************************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ   มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง จ านวน  3  โครงการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 544,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง ต.แม่อ้อ อ.พาน จ. 
เชียงราย ปริมาณงานปากกว้าง 1.00 เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 210.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร หนา 
0.05 เมตร ตามแบบ อบต.แม่อ้อ ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 246,000 บาท 
(สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 ปริมาณงานกว้าง 1.50 เมตร ยาว 
รวม 95.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมว่างท่อระบายน้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 
32 ท่อน ตามแบบ อบต.แม่อ้อ ก าหนด พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 152,000 บาท (หนึ่ง
แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ต.แม่อ้อ  
อ.พาน จ.เชียงราย ช่วงที่ 1 ปริมาณงานกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 65.00 เมตร (ซ้าย
ทาง) ช่วงที่ 2 ปริมาณงานกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 22.00 เมตร (ขวาทาง) พร้อมฝาปิด
จ านวน 60 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  
เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 146,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.   ผู้เข้าเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทาง 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคามีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 0.-  บาท  
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอ 
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา รายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่อ้อ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้ 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและ
รายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างานจะน ามา
อ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ จะพิจารณาผู้เสนอราคาต่ าสุด แยกแต่ละโครงการ 

ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 23  เดือน เมษายน พ.ศ. 2558  
ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ (ฝ่ายพัสดุ กองคลัง) และวันที่ 22  เดือน  
เมษายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอพาน) และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 24  เดือน เมษายน 
พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา โครงการละ 500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
อ้อ  ระหว่างวันที่ 7 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558  หรือติดต่อสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-5367-1588 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  7 เมษายน  2558 
 
 
 

 (นายสมคิด  ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 


