
 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลอมก๋อย 

เรื่อง   สอบราคาจ้าง  

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์                          

จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 3 โครงการ (ครั้งที่ 2) และจ้างก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จ านวน 5 โครงการ (ครั้งที่ 1)    

 1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  ขนาดความกว้าง 4.00 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 

120.00 – 150.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ าครบชุด และได้ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. 

รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  บริ เวณสถานที่ก่อสร้าง                     

ณ บ้านทุ่งจ าเริง หมู่ที่ 3 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง 350,000.00 บาท                    

(สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

 2. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  ขนาดความกว้าง 4.00 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 

120.00 – 150.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ าครบชุด และได้ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. 

รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  บริ เวณสถานที่ก่อสร้าง                     

ณ บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง 350 ,000.00 บาท                    

(สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

 3. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  ขนาดความกว้าง 4.00 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 

120.00 – 150.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ าครบชุด และได้ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. 

รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  บริ เวณสถานที่ก่อสร้าง                     

ณ บ้านยางแก้ว หมู่ที่ 10 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง 350 ,000.00 บาท                    

(สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน)  

 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ถนนด้วยดินลูกรังทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร                 

ระยะทางรวมทั้งสิ้น 66.00 เมตร และมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 264.00 เมตร จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 

3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ถนนด้วยดินลูกรังทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร                    

ระยะทางรวมทั้งสิน้ 88.00 เมตร และมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 264.00 เมตร รายละเอียดตามแบบประมาณ

การขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านแม่อ่างขาง หมู่ที่ 6 ต าบลอมก๋อย 

อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ ราคากลาง 320,000.00 (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   

               

              /โครงการ... 
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  5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร                  

หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ถนนด้วยดินลูกรังทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ระยะทางรวมทั้งสิ้น 

132.00 เมตร และมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 528.00 เมตร พร้อมถมไหล่ถนนด้วยดินลูกรังทั้งสองข้างกว้าง

เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย                       

บริเวณสถานที่ก่อสร้าง  ณ  บ้านกะเบอะดิน หมู่ที่  12 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่                   

ราคากลาง 320,000.00 (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)        

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร                  

หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ถนนด้วยดินลูกรังทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ระยะทางรวมทั้งสิ้น 

132.00 เมตร และมีพื้นที่ด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 528.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลอมก๋อย  บริเวณสถานที่ก่อสร้าง  ณ  บ้านกะเบอะดิน หมู่ที่ 12 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชยีงใหม่ ราคากลาง 320,000.00 (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร                    

หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ถนนด้วยดินลูกรังทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ระยะทางรวมทั้งสิ้น 

158.00 เมตร และมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 474.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลอมก๋อย บริเวณสถานที่ก่อสร้าง  ณ  บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชยีงใหม่ ราคากลาง 307,000.00 (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)     

 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่ระมีด หมู่ที่ 17 ขนาดผิวจราจร

กว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ถนนด้วยดินลูกรังทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร 

ระยะทางรวมทั้งสิ้น 165.00 เมตร และมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 495.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

ประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บริเวณสถานที่ก่อสร้าง  ณ  บ้านแม่ระมีด หมู่ที่ 17               

ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ ราคากลาง 313,000.00 (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จะมีการลงนามในสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อมีงบประมาณ

เพียงพอแล้วเท่านั้น และสามารถยกเลิกประกาศสอบราคาได้ หากยังมไิด้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 ผูม้ีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

           1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง เวียนชื่อ               

ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้าม

เข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย        

          2. ผู้ เสนอราคาจะต้องไม่ เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ยอม                                

ขึน้ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์และความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

                  3. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย            

และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่นอ้ยกว่าครึ่งหนึ่งของราคากลาง         

 

                /และเป็น...     
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และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ    

ส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ                     

หรอืหนว่ยงานเอกชนที่เชื่อถือได้   

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 โดยให้มาพร้อมกันที่ส านักงานที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ดูสถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งจ าเริง หมู่ที่ 3 ,             

บ้านตุงลอย หมู่ที่  4 , บ้านยางแก้ว หมู่ที่  10 , บ้านแม่อ่างขาง หมู่ที่  6 และบ้านกะเบอะดิน หมู่ที่  12                      

และเวลา 13.00 – 16.00 น. ดูสถานที่ก่อสร้าง บ้านตุงติง หมู่ที่ 11 , บ้านแม่ระมีด หมู่ที่ 17 และบ้านยองแหละ 

หมู่ที่ 15 ก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด (ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาหรือตัวแทนซึ่งได้รับมอบอ านาจไปดูสถานที่

ก่อสร้างด้วยตนเองหากไม่ไปดูจะถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรค  และปัญหาต่างๆ                      

เมื่ อมีอุปสรรคและปัญหาใน เวลาท างาน จะน ามาอ้าง ให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหาร                       

ส่วนต าบลอมก๋อยไม่ได้)  

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  2  มีนาคม 2558 ถึงวันที่  16  มีนาคม 2558                    

เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย                       

จังหวัดเชียงใหม่ และก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.                        

ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ               

อาคารที่ว่าการอ าเภออมก๋อย ช้ัน 2 จังหวัดเชยีงใหม่          

ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป                     

ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อาคารที่ว่าการ                      

อ าเภออมก๋อย ช้ัน 2 จังหวัดเชยีงใหม่          

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง 1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

ครบชุด บ้านทุ่งจ าเริง หมู่ที่ 3 ,บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 และบ้านยางแก้ว หมู่ที่ 10 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่ ในราคาชุดละ 700.00 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บ้านแม่อ่างขาง หมู่ที่ 6 , บ้านตุงติง หมู่ที่ 11 , บ้านกะเบอะดิน หมู่ที่ 12 , บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15                 

และบ้านแม่ระมีด หมู่ที่ 17 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในราคาชุดละ 600.00 บาท               

(หกร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่ ส่วนการคลังส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ระหว่างวันที่                             

2 มีนาคม 2558  ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 053 – 467140 – 1                        

ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่ 27 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558 

 

(นายวัลลภ  ปุกยุ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  


