
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน 
เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบลแม่ฮ้อยเงิน  อําเภอดอยสะเก็ด   

จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  ๓๖  โครงการ  
 

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

ด้วยเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน   อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่   มีความประสงค์     

จะสอบราคา  จ้างเหมาตามโครงการงานก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตําบลแม่ฮ้อยเงิน  

อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  ๓๖  โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการที่  ๑  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขียงนายธงชยั  หวลเดช) 

บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ  หมู่ที่  ๑   จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  ยาว 

๑๐.๕๐  เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๓  ตัว    จํานวนงบประมาณ   ๔๓,๔๐๐.- บาท (ส่ีหมื่นสามพันส่ี

ร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๔๓,๔๐๐.- บาท (ส่ีหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๒  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขียงต้นตาล) บ้าน     

แม่ฮ้อยเงินเหนือ  หมู่ที่  ๑  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  ยาว ๖.๘๐  

เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๕  ตัว    จํานวนงบประมาณ   ๔๓,๖๐๐.- บาท (ส่ีหมื่นสามพันหกร้อยบาท

ถ้วน)  ราคากลาง  ๔๓,๖๐๐.- บาท (ส่ีหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๓  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขียงนายศรีนวล       

ไทยตัน)  บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ  หมู่ที่  ๑  จํานวน  ๑ เขียง ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๕.๕๐  เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๔  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๓๕,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าพัน

บาทถ้วน)  ราคากลาง  ๓๕,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๔  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เขียงพ่อเทน)  บ้าน    

แม่ฮ้อยเงินเหนือ หมู่ที่  ๑    จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  ยาว ๔.๕๐  

เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว    จํานวนงบประมาณ   ๒๒,๒๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อย

บาทถ้วน)  ราคากลาง  ๒๒,๒๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)   
 

โครงการที่  ๕  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เขียงนายทน  เข่ือนแก้ว)  

บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้  หมู่ที่  ๒  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  ยาว 

๖.๐๐  เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๓  ตัว    จํานวนงบประมาณ   ๓๑,๓๐๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพัน

สามร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๓๑,๓๐๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 

      /โครงการที่ ๕… 



- ๒ - 
 

โครงการที่  ๖  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เขียงหน้าโรงสีข้าว)  

บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้  หมู่ที่  ๒  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  ยาว 

๑๐.๕๐  เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๕  ตัว    จํานวนงบประมาณ   ๕๓,๕๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพัน

ห้าร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๕๓,๕๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๗  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เขียงนายนิคม         

เดชคําตั๋น  จุดที่  ๑ )  บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้  หมู่ที่  ๒  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง 

๑.๕๐ เมตร  ยาว ๖.๐๐  เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๖  ตัว    จํานวนงบประมาณ   ๔๖,๕๐๐.- บาท 

(ส่ีหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๔๖,๕๐๐.- บาท (ส่ีหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๘  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก    (เขียงนายสมบัติ      

ตาปันอาจ )  บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้  หมู่ที่  ๒  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ 

เมตร  ยาว ๙.๐๐  เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๔  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๔๔,๔๐๐.- บาท (ส่ีหมื่นส่ี

พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๔๔,๔๐๐.- บาท (ส่ีหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๙  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เขียงหลังบ้านนายมี 

ยอดคําปา )  บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้  หมู่ที่  ๒  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ 

เมตร  ยาว ๙.๐๐  เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๔  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๔๔,๔๐๐.- บาท (ส่ีหมื่นส่ี

พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๔๔,๔๐๐.- บาท (ส่ีหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๑๐  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขียงนายสมนึก       

ติ๊บจันทร์ )  บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้  หมู่ที่  ๒  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ 

เมตร  ยาว ๗.๕๐  เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๕  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๔๕,๔๐๐.- บาท (ส่ีหมื่น

ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๔๕,๔๐๐.- บาท (ส่ีหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๑๑  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงพ่อดี        

พรหมพิจารณ์)  บ้านสันทราย  หมู่ที่  ๓  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ 

เมตร  ยาว ๖.๐๐  เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๒๖,๒๐๐.- บาท (สองหมื่น

หกพันสองร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๒๖,๒๐๐.- บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๑๒  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงนายอนันต์  

พรหมพิจารณ์)  บ้านสันทราย  หมู่ที่  ๓  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ 

เมตร  ยาว ๔.๐๐  เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๒๐,๘๐๐.- บาท (สองหมืน่

แปดร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๒๐,๘๐๐.- บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 

 

 

/โครงการที่ ๑๓... 



- ๓ - 

 

โครงการที่  ๑๓  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงนายศราวุธ  

ดวงใจธรรม)  บ้านสันทราย  หมู่ที่  ๓  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๓.๐๐  เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๑๘,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปด

พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๑๘,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๑๔  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงนายนิคม      

เดชคําตั๋น)  บ้านม่วงโตน  หมู่ที่  ๔  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๒.๕๐  เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๑๖,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพนั

แปดร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๑๖,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๑๕  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงอุ้ยคํา       

จันทร์ศิริ)  บ้านม่วงโตน  หมู่ที่  ๔  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  ยาว 

๕.๐๐  เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๔  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๓๓,๖๐๐.- บาท (สามหมื่นสามพันหก

ร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๓๓,๖๐๐.- บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)   
 

โครงการที่  ๑๖  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงนายประเสริฐ  

ปัญญาทิพย์)  บ้านม่วงโตน  หมู่ที่  ๔  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๓.๐๐  เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๑๘,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปด

พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๑๘,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๑๗  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงนายจํานงค์ 

ปัญญาทิพย์)  บ้านม่วงโตน  หมู่ที่  ๔  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๕.๐๐  เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๔  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๓๓,๖๐๐.- บาท (สามหมื่นสาม

พันหกร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๓๓,๖๐๐.- บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๑๘  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงนายคําปัน    

เดชวงค์ญา)  บ้านหนองแฝก  หมู่ที่  ๕  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๒.๕๐  เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๑๖,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพนั

แปดร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๑๖,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๑๙  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงนายจํารัส     

เดชปันคํา)  บ้านหนองแฝก  หมู่ที่  ๕  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๔.๐๐  เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๓  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๒๕,๙๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าพัน

เก้าร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๒๕,๙๐๐.- บาท (สองหมืน่ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 

/โครงการที่... 

 



 

- ๔ - 
 

โครงการที่  ๒๐  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงนายบุญธรรม  

เสมอพันธ์)  บ้านหนองแฝก  หมู่ที่  ๕  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๕.๒๐  เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๔  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๓๔,๒๐๐.- บาท (สามหมื่นส่ีพัน

สองร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๓๔,๒๐๐.- บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๒๑  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงนายสุชาติ    

ดาวแก้ว)  บ้านหนองแฝก  หมู่ที่  ๕  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๖.๐๐  เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๔  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๓๖,๓๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพัน

สามร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๓๖,๓๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๒๒  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงนายทองอินทร์ 

ทองอาญา)  บ้านหนองแฝก  หมู่ที่  ๕  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๑๐.๕๐  เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๖  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๕๘,๖๐๐.- บาท (ห้าหมื่นแปด

พันหกร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๕๘,๖๐๐.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๒๓  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงนายบุญส่ง  

ดอกจันทรา)  บ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่  ๖  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๖.๐๐  เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๔  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๓๖,๓๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพัน

สามร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๓๖,๓๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๒๔  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงนายไชยณรงค์)  

บ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่  ๖  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  ยาว ๖.๕๐  

เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๔  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๓๗,๗๐๐.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย

บาทถ้วน)  ราคากลาง  ๓๗,๗๐๐.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
 

โครงการที่  ๒๕  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงนางศรีลัย    

บุญปัน๋)  บ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่  ๖  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  ยาว 

๔.๕๐  เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๒๒,๒๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพัน

สองร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๒๒,๒๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๒๖  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เขียงนายตั๋น         

ตาจันทร์)  บ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่  ๖  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๓.๐๐  เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๑๘,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปด

พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๑๘,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 

           /โครงการที่... 

 



- ๕ - 

 

โครงการที่  ๒๗  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเขียงนายดอน       

(ล้านตอง)  บ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่  ๖  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๓.๐๐  เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๑๘,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปด

พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๑๘,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๒๘  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเขียงนายปั๋น (ล้านตอง)  

บ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่  ๖  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  ยาว ๓.๐๐  

เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๑๘,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย

บาทถ้วน)  ราคากลาง  ๑๘,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๒๙  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเขียง (นายลพ  เตชะตา)  

บ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่  ๖  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  ยาว ๓.๐๐  

เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๑๘,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย

บาทถ้วน)  ราคากลาง  ๑๘,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๓๐  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเขียง (นายสมเทศ      

อะโนมา)  บ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่  ๖  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๓.๐๐  เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๑๘,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปด

พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๑๘,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพนัหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๓๑  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเขียง (นายสะอาด      

ยิ่งสมัคร)  บ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่  ๖  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๓.๕๐  เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๑๙,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้า

พันห้าร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๑๙,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
 

โครงการที่  ๓๒  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเขียงนายมณี (ล้านตอง)  

บ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่  ๖  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  ยาว ๔.๖๐  

เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๒๒,๕๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อย

บาทถ้วน)  ราคากลาง  ๒๒,๕๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
 

โครงการที่  ๓๓  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเขียง (นายจํารัส       

ศรีวิชัย)  บ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่  ๖  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  ยาว 

๔.๒๐  เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๔  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๓๑,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้า

ร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๓๑,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

/โครงการที่... 

 



- ๖ - 
 

โครงการที่  ๓๔  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเขียง (นายทวีศักดิ์    

สิทธิปัญญา)  บ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่  ๖  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๗.๐๐  เมตร  พร้อมคํ้ายันเขียงแบ่งน้ํา  ๔  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๓๙,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นเก้า

พันบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๓๙,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๓๕  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเขียง (นายประเสริฐ  

ตาดทอง)  บ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่  ๖  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๕.๐๐  เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๒๓,๕๐๐.- บาท (สองหมื่นสาม

พันห้าร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๒๓,๕๐๐.- บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการที่  ๓๖  โครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเขียง (นายนวล       

ตาดทอง)  บ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่  ๖  จํานวน  ๑  เขียง  ปริมาณงาน  หนา  ๐.๒๐ เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร  

ยาว ๕.๐๐  เมตร  พร้อมค้ํายันเขียงแบ่งน้ํา  ๒  ตัว  จํานวนงบประมาณ   ๒๓,๕๐๐.- บาท (สองหมื่นสาม

พันห้าร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๒๓,๕๐๐.- บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

      รวมงบประมาณทั้งส้ิน  ๑,๐๙๔,๙๐๐.-  บาท   (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)   

ตามแบบเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน  อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่ และในการสอบราคาครั้งน้ี    

เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน  จะใช้สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น        

 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน       

ในวันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการ         

สอบราคาจ้างครั้งนี้ 

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทงานเดียวกัน ดังนี้ 

โครงการที่   ๑    วงเงินไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐.- บาท 

 โครงการที่   ๒   วงเงินไม่น้อยกว่า   ๒๑,๐๐๐.- บาท 

 โครงการที่   ๓   วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๗,๐๐๐.- บาท 

 โครงการที่   ๔   วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๑,๐๐๐.- บาท 

 โครงการที่   ๕   วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๕,๐๐๐.- บาท 

 โครงการที่   ๖   วงเงินไม่น้อยกว่า   ๒๖,๐๐๐.- บาท 

          /โครงการที่... 



- ๗ - 

 

 โครงการที่  ๗   วงเงินไม่น้อยกว่า   ๒๓,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๘   วงเงินไม่น้อยกว่า   ๒๒,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๙   วงเงินไม่น้อยกว่า   ๒๒,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๑๐  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๒๒,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๑๑  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๓,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๑๒  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๐,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๑๓  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๙,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๑๔  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๘,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๑๕  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๖,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๑๖  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๙,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๑๗  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๖,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๑๘  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๘,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๑๙  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๒,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๒๐  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๗,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๒๑  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๘,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๒๒  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๒๙,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๒๓  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๘,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๒๔  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๘,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๒๕  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๑,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๒๖  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๙,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๒๗  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๙,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๒๘  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๙,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๒๙  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๙,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๓๐  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๙,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๓๑  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๙,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๓๒  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๑,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๓๓  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๕,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๓๔  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๙,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๓๕  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๑,๐๐๐.-  บาท 

 โครงการที่  ๓๖  วงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๑,๐๐๐.-  บาท 

 

 

 

 



 

- ๘ - 

 

สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ที่เทศบาลตําบลแม่ฮ้อย

เงิน   เช่ือถือและเป็นสัญญาเดียว  

 

กําหนดดูสถานทีก่่อสร้างในวันที ่๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา

๑๑.๓๐ น. และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน เดียวกัน   

กําหนดยืน่ซองสอบราคา  ณ  สถานที่  วันและเวลาดงันี้ 

๑. กําหนดยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่วันที ่๒๗ เมษายน  ๒๕๕๔  จนถึงวันที ่๑๒  พฤษภาคม  

๒๕๕๔  ในวนัและเวลาราชการ  ณ  กองคลัง  สํานกังานเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน   

๒. ย่ืนซองสอบราคาในวนัที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา  

๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอําเภอ (ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๒ ที่ว่าการอําเภอ

ดอยสะเก็ด)  เมื่อพ้นกําหนดยื่นซองสอบราคาจะไม่รบัซองสอบราคาโดยเด็ดขาด กําหนดเปิดซองสอบราคา

ในวนัที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔   โครงการที ่๑ เวลา  ๐๙.๒๐ น.  เปน็ต้นไป  ณ  ศนูย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การซื้อหรือการจ้างระดับอําเภอ (ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๒ ที่ว่าการอําเภอดอยสะเก็ด) 
 

    ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือแบบและเอกสารสอบราคา โครงการที ่ ๑-๕ ,โครงการที่ ๗-๒๑,

โครงการที ่  ๒๓ - ๓๖  ราคาชุดละ ๑๐๐.-  บาท  และโครงการที ่๖,๒๒  ราคาชุดละ  ๒๐๐.- บาท ได้ที่

กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน ตั้งแต่วันที ่๒๗ เมษายน  ๒๕๕๔  ถึงวนัที ่๑๒  พฤษภาคม 

๒๕๕๔ หากมอบหมายให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนต้องมีหนงัสือมอบอํานาจเพือ่การนั้นด้วย   หรือสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๖-๕๔๒๑ ต่อ ๑๕ ในวนัและเวลาราชการ  และเว็บไซต์

ของเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน  www.maehoingoen.go.th 

 
 

ประกาศ   ณ   วันที ่   ๒๗  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

สว่าง  ตาแสงร้อย 

(นายสว่าง  ตาแสงร้อย) 

นายกเทศมนตรีตําบลแม่ฮ้อยเงิน 

 


