
 

 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลอมก๋อย 

เรื่อง   สอบราคาจ้าง  

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์                          

จะสอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านใหม่ดินแดง , บ้านผาปูนดง (ครั้งที่ 1) 

และบ้านยองแหละ (ครั้งที่ 3) , โครงการก่อสร้างจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านยองกือ , หมู่ที่  8 ,               

โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสบอมแฮด หมู่ที่ 18 , โครงการก่อสร้างศาลา

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสบอมแฮด หมู่ที่ 18  และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขุน 

หมูท่ี่ 20 (คร้ังท่ี 1)   

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร                  

หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ถนนด้วยดินลูกรังทั งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ระยะทางรวมทั งสิ น 

166.00 เมตร และมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 498.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบประมาณการ               

ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 9 ต าบลอมก๋อย                     

อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ ราคากลาง 300,000.00 (สามแสนบาทถ้วน) (คร้ังท่ี 1)  

 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร                  

หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ถนนด้วยดินลูกรังทั งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ระยะทางรวมทั งสิ น 

23.00 เมตร และมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 92.00 ตารางเมตร พร้อมคันกั นน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

ความกว้างข้างละ 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวข้างละ 23.00 เมตร รายละเอียดตามแบบประมาณการ               

ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ณ บ้ านผาปูนดง หมู่ที่ 16 ต าบลอมก๋อย                     

อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ ราคากลาง 320,000.00 (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (คร้ังท่ี 1)    

 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ก่อสร้างจ านวน 2 จุด จุดที่  1                    

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ถนนด้วยดินลูกรังทั งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 

0.30 เมตร ระยะทางรวมทั งสิ น 100.00 เมตร จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร                

พร้อมถมไหล่ถนนด้วยดินลูกรังทั งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ระยะทางรวมทั งสิ น 58.00 เมตร         

และมีพื นที่ ด า เ นิ นก าร ไม่ น้ อ ยกว่ า  528 . 00  ตาราง เมตร  รายละ เอี ยดตามแบบประมาณการ                                  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 ต าบลอมก๋อย                     

อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ ราคากลาง 320,000.00 (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (คร้ังท่ี 3) 

               

              /โครงการ... 
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4. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร                          

สูง 2.50 เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร               

ยาว 60.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บริเวณสถานที่

ก่อสร้าง  ณ  บ้านยองกือ หมูท่ี่ 8 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง 400,000.00 บาท 

(สี่แสนบาทถ้วน) (คร้ังท่ี 1)    

 5. โครงการก่อสร้างศาลาคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บริ เวณสถานที่ก่อสร้าง                               

ณ  บ้านสบอมแฮด หมู่ที่ 18 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง 180,000.00                           

(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (คร้ังท่ี 1)         

 6. โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร             

ยาว 138.00 เมตร รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บริเวณสถานที่

ก่อสร้าง ณ บ้านสบอมแฮด หมูท่ี่ 18 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ราคากลาง 320,000.00 บาท 

(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (คร้ังท่ี 1)    

 7. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านขุน           

หมูท่ี่ 20 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ ราคากลาง 400,000.00 (สี่แสนบาทถ้วน) (คร้ังท่ี 1)     

 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จะมีการลงนามในสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อมีงบประมาณ

เพียงพอแล้วเท่านั น และสามารถยกเลิกประกาศสอบราคาได้ หากยังมไิด้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 ผูม้ีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี  

           1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง เวียนชื่อ               

ผูท้ิ งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรอืหา้มติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอ

ราคากับองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย         

  2. ผู้ เสนอราคาจะต้องไม่ เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิ เสธไม่ยอม                                

ขึ นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่นั น 

                  3. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย            

และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของราคากลาง        

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ    

ส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ                     

หรอืหนว่ยงานเอกชนที่เชื่อถือได้   

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โดยให้มาพร้อมกันที่ส านักงานที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ดูสถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 9 ,             

บ้านผาปูนดง หมูท่ี่ 16 , บ้านยองแหละ หมูท่ี่ 15 , และเวลา 13.00 – 16.00 น. ดูสถานที่ก่อสร้าง บ้านสบอมแฮด

หมูท่ี่ 18 , บ้านขุน หมูท่ี่ 20 (ผูซ้ื อเอกสารสอบราคาหรอืตัวแทนซึ่งได้รับมอบอ านาจไปดูสถานที่ก่อสร้าง   

 

           /ด้วยตนเอง... 
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ด้วยตนเองหากไม่ไปดูจะถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสรา้งตลอดจนอุปสรรค และปัญหาต่างๆ เมื่อมี

อุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พน้ความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยไม่ได้) 

ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 24 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558                    

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

จังหวัดเชียงใหม่ และก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.                        

ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ               

อาคารที่ว่าการอ าเภออมก๋อย ชั น 2 จังหวัดเชยีงใหม่          

ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป                     

ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อาคารที่ว่าการ                      

อ าเภออมก๋อย ชั น 2 จังหวัดเชยีงใหม่          

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) บ้านใหม่ดินแดง , บ้านผาปูนดง (ครั งที่ 1) และบ้านยองแหละ (ครั งที่ 3) , โครงการก่อสร้างจ้างก่อสร้าง

ท่อลอดเหลี่ยม บ้านยอนกือ , หมู่ที่ 8 , โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)                    

บ้านสบอมแฮด หมู่ที่ 18 ในราคาชุดละ 600.00 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) , โครงการก่อสร้างศาลาคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสบอมแฮด หมู่ที่ 18 ในราคาชุดละ 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และโครงการ

ก่อสร้ างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ ก  บ้ านขุน  หมู่ที่  20  (ครั งที่  1 )  ในราคาชุดละ  800.00 บาท                           

(แปดร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่ส่วนการคลังส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 

2558 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 053 – 467140 – 1  ในวันและเวลา

ราชการ 

                           ประกาศ  ณ  วันที่ 23 เดือน  เมษายน  พ.ศ.2558 

 

 

(นายวัลลภ  ปุกยุ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

 

 


