
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

เรื่อง  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในต าบลแม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 
**************************************************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ   มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในต าบลแม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย จ านวน  4  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 911,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ปริมาณ 
งานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต.แม่อ้อก าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 219,000 บาท (สองแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย  
ปริมาณงาน สายที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 77.00 ตารางเมตร 
สายที่ 2 กว้าง 4.00 ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ตาม
แบบ อบต.แม่อ้อก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ปริมาณ 
งาน สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตาราง
เมตร  สายที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต.แม่อ้อก าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 209,000 บาท (สอง
แสนเก้าพันบาทถ้วน) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ปริมาณ 
งานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต.แม่อ้อก าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 243,000 บาท (สองแสนสี่
หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

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 


