
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน 
เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการงานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ 

ภายในตําบลแม่ฮอ้ยเงิน  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  
 

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

ด้วยเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน   อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่   มีความประสงค์จะสอบ

ราคา  จ้างเหมาตามโครงการงานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะภายในตําบลแม่ฮ้อยเงิน  อําเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน ๑  โครงการ   รวม  ๑๕  จุด    ปริมาณงาน  กว้างโดยเฉลี่ย  ๒.๐๐  เมตร  ลึก

โดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  ยาวรวม ๑๓,๘๙๓.๐๐ เมตร  หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๗๙๑.๕๐ 

ลูกบาศก์เมตร  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองง่าจากเขียงหน้าอบต.เก่า  หมู่ที่ ๕  ถึงอ่างนายสุชาติ              

ดาวแก้ว  หมู่ที่ ๕  ปริมาณงานยาว   ๖๖๐.๐๐ เมตร  จํานวน  ๑  สาย 

๒.ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองโทกช่วงเขียงอบต .เก่า หมู่ ที่ ๕ ถึงสวนนายนพพร         

ยอดคําปา   หมู่ที่  ๒   ปริมาณงานยาว   ๘๒๕.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย 

๓.ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองโทกช่วงเขียงนายประดิษฐ์  สุวภาพ  หมู่ที่ ๒  ถึงเขียง      

ป่าหนาด  หมู่ที่  ๔  ปริมาณงานยาว   ๙๐๐.๐๐ เมตร  จํานวน  ๑  สาย 

๔.ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองหน้าบ้านนายสมบัติ  ตาปนัอาจ หมูที่่ ๑ ถึง อ่างวัดหมูที่่  ๒  

ปริมาณงานยาว  ๕๐๕.๐๐ เมตร  จํานวน  ๑  สาย 

๕.ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองหน้าบ้านนายสมบัติ ตาปันอาจ หมู่ ที่ ๑ ถึงฟาร์ม         

นายอํานวย  ส่งสุรินทร์  หมู่ที่  ๒  ปริมาณงานยาว  ๙๗๕.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย 

๖.ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองหน้าบ้านนายสมนึก  ติบ๊จนัทร์  หมูที่่ ๒  ถึงที่นานางเยาวภา  

เตชาติ  หมู่ที ่๒  ปริมาณงานยาว ๖๒๕.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย 

๗.ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองหน้าโรงสี หมูที่่ ๒  ถึงทีน่า  จ.ส.อ.บุญรัตน์   ดวงจันทร์คํา  

หมู่ที ่๓  ปริมาณงานยาว  ๙๐๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย 

๘.ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองหน้าบ้านนายสนัน่  ดาวเวียงกนั หมู่ที ่๒  ถึงหลังโรงเรียน

ม่วงโตน หมู่ที ่๔  ปริมาณงานยาว  ๒,๐๐๐.๐๐   เมตร  จํานวน  ๑  สาย 

๙.ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองหน้าบ้านนายอนนัต์  พรหมพิจารณ์   หมูที่ ่๓  ถึงสุดเขต

เทศบาล หมูที่่ ๔ และหมู่  ๖ ปริมาณงานยาว  ๒,๐๘๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย 

๑๐.ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองนายปัน  ไทยยนัโต  หมูที่่  ๕  ถึงเหมืองตู ้ หมูที่่  ๕  

ปริมาณงานยาว  ๙๐๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย 
 

         /๑๑.ขุดลอกลําเหมือง... 
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๑๑.ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองนายปัน  ไทยยนัโต  หมูที่่ ๕  ถึงเหมืองง่า หมู่ที ่ ๕ 

ปริมาณงานยาว  ๖๘๕.๐๐ เมตร  จํานวน  ๑  สาย 

๑๒.ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองนายธงชัย   หวลเดช  หมู่ที่  ๑  ถึงที่นา นายอํานวย    

ดาวจร  หมู่ที่ ๒  ปริมาณงานยาว ๗๘๕.๐๐ เมตร  จํานวน  ๑  สาย 

๑๓ . ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองนายธงชัย หวลเดช หมู่ ที่ ๑ ถึงที่นา นายสุพล             

ดวงสิงห์ธรรม หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานยาว  ๓๐๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย 

๑๔.ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองสวนนายบุญทา   ยอดดคําปา  หมูที่่  ๕  ถึงนานายเจริญ  

ดวงอาทิตย์  หมู่ที ่๖  ปริมาณงานยาว  ๑,๕๕๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย 

๑๕.ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองหน้าบ้านนายสมเกียรติ  จนัทราชา  หมูที่ ่  ๕ ถึงบ้านนาย

จันทร์แก้ว  ศรีแก้ว  หมูที่่  ๕ ปริมาณงาน  กว้าง ๑ เมตร  ลึก  ๐.๕๐ เมตร  ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร 

จํานวน  ๑  สาย 

 

      จํานวนงบประมาณ  ๒๕๘,๔๐๐.- บาท   (สองแสนห้าหมื่นแปดพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  ราคา

กลาง   ๒๕๘,๔๐๐.- บาท    (สองแสนห้าหมื่นแปดพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  ตามแบบเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน  

อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่ และในการสอบราคาครั้งน้ี    เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน  จะใช้สัญญา

จ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบตัิดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      

ผู้เสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น        

 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน       

ในวันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการ         

สอบราคาจ้างครั้งนี้ 

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทงานเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๑๒๙,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งแสนสอง

หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ ที่เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน เช่ือถือและเป็นสัญญาเดียว     

     

 

 

 

                                                                    / กําหนดดูสถานที…่ 
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กําหนดดูสถานทีก่่อสร้างในวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ถึง

เวลา ๑๐.๐๐ น. และกําหนดรบัฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกนั   
 

กําหนดยืน่ซองสอบราคา  ณ  สถานที่  วันและเวลาดงันี้ 

๑.กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที ่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๔ จนถึงวนัที่ ๑๒ พฤษภาคม  

๒๕๕๔  ในวนัและเวลาราชการ  ณ  กองคลัง  สํานกังานเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน   

๒.ยื่นซองสอบราคาในวนัที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา  

๑๐.๐๐  น. ณ ศนูย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอําเภอ  (ห้องประชุม ๒  ช้ัน ๒  ที่ว่าการ

อําเภอดอยสะเก็ด)  เมื่อพ้นกําหนดยืน่ซองสอบราคาจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด กําหนดเปิดซองสอบ

ราคาในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ศนูย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ

การจ้างระดบัอําเภอ (ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๒      ที่ว่าการอําเภอดอยสะเก็ด) 
 

    ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือแบบและเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท  (ห้าร้อยบาท

ถ้วน)  ได้ที่  กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน  ตั้งแต่วันที่  ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๔  ถึงวันที ่    

๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  หากมอบหมายให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอํานาจเพื่อการนั้น

ด้วย   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐-๕๓๙๖-๕๔๒๑ ต่อ  ๑๕  ในวันและ

เวลาราชการ   และเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน   www.maehoingoen.go.th 

 
 

ประกาศ   ณ   วันที ่   ๒๗  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

สว่าง  ตาแสงร้อย 
 

(นายสว่าง  ตาแสงร้อย) 

นายกเทศมนตรีตําบลแม่ฮ้อยเงิน 


