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5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าสุสาน หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ ปริมาณงานกว้าง  

4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น
โครงการ กม. 0+000 จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม. 0+120 ทางแยกป่าสุสานที่นานายสมคิด ศรี
มูล ตามแบบ อบต.แม่อ้อ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนที่เทคอนกรตีไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 
0+000 บ้านนายอินจันทร์  ตานะ จุดสิ้นสุดโครงการ กม. 0+120 ที่นานางแก้ว  กันจนิะ  ตามแบบ อบต.แม่อ้อ ท.1-
01 พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เปน็เงิน 231,000 บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง สายที่ 1 ซอย 6 ปริมาณงานกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตรจุดเริ่มต้น
โครงการ กม. 0+000 สิ้นสุดกม. 0+050 สายที่ 2ซอย 7 ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพ้ืีนที่เทคอนกรตีไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 6 ท่อน พร้อมกําแพงปากท่อ จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 0+000 ถึงจุดสิ้นสุด
โครงการ กม. 0+080 บ้านนายวงค์ สุริยา รวมมีพ้ืนที่เทคอนกรีตทั้ง 2 สายไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ตามแบบ 
อบต.แม่อ้อ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 254,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสีพั่นบาทถ้วน) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติดังนี ้
1. ผู้เข้าเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทาง 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคามีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 0.-  บาท 
 3. ไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสารสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอ 
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา รายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล 
แม่อ้อ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้ 

กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผูซ้ื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองโดยถือว่าผู้ซื้อแบบและ
รายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆดีแล้วเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทํางานจะนํามาอ้าง
ให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารสว่นตําบลไม่ได้ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแมอ้่อ จะพิจารณาผู้เสนอราคาต่ําสุด แยกแต่ละโครงการ 

กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557ถึงวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2557
ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ องคก์ารบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ (ฝ่ายพัสดุ กองคลัง) และวันที ่21 เดือน  
เมษายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลระดับอําเภอ (ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอพาน) และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ 
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ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา โครงการละ 500 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ
ระหว่างวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557ถึงวันที ่1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-5367-1588 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่  18  เมษายน  2557 
 
 

(นายสมคิด  ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 


