
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน 
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จํานวน  6 โครงการ 

ของเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงนิ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม ่ 
 

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

ด้วยเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน   อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่   มีความประสงค์จะ
สอบราคาจา้ง  รวมจํานวน 6 โครงการ โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถาน หมู่ที่ 2 ตําบล  
แม่ฮ้อยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑ โครงการ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  
ยาว 9.00 เมตร พรอ้มปา้ยประชาสัมพันธโ์ครงการ จํานวน ๑ ป้าย จํานวนงบประมาณ 653,8๐๐.-  บาท 
(หกแสนหา้หมื่นสามพันแปดรอ้ยบาทถว้น) ราคากลาง  675,0๐๐.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ตามแบบเทศบาลตําบลแมฮ่อ้ยเงนิ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม ่

2. โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกเรียบถนน บ้านหล่ายหน้า  หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน       
ราวเหล็กกันตก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 นิ้ว  ยาว 78.00 เมตร จํานวนเงินงบประมาณ 47,0๐๐.- บาท 
(สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลาง 47,0๐๐.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลตําบล        
แมฮ่อ้ยเงนิ อําเภอดอยสะเกด็  จังหวัดเชยีงใหม ่

3. โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกเรียบถนน บ้านสันทราย หมู่ที่ 3 ปริมาณงานราวเหล็ก
กันตก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 นิ้ว ยาว 70.00 เมตร จํานวนเงินงบประมาณ 30,9๐๐.-  บาท (สามหมื่น
เก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 30,9๐๐.- บาท (สามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลตําบล         
แมฮ่อ้ยเงนิ อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม ่

4.  โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกเรียบถนน บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 6 ปริมาณงานราวเหล็ก
กันตก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 นิ้ว ยาว 135.00 เมตร จํานวนเงินงบประมาณ 59,8๐๐.-  บาท (ห้าหมื่น
เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 60,0๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน )ตามแบบเทศบาลตําบล           
แมฮ่อ้ยเงนิ อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม ่

5. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้างหน้าสํานักงาน
เทศบาลตําบลแมฮ่อ้ยเงิน หมู่ที่ 2  ปริมาณงาน ลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 17.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  จํานวนเงินงบประมาณ 142,200.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพัน
สองร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 148,900.- (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  ตามแบบเทศบาล
ตําบลแมฮ่อ้ยเงนิ อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม ่
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6. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก   

บ้านสันทราย สถานที่ก่อสร้าง สุสานบ้านสันทราย หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน อาคาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร หรอืพื้นที่ใชส้อยไมน่อ้ยกวา่ 48.00 ตารางเมตร ลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร จํานวนเงินงบประมาณ 168,100.- (หนึ่งแสน
หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 173,000.- (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามแบบ
เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ และในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตําบล   
แมฮ่อ้ยเงนิ จะใชส้ัญญาจา้งแบบปรับราคาได ้(คา่ K) 
  

ผู้มสีทิธเิสนอราคาจะต้องมคุีณสมบัตดิังต่อไปน้ี 
๑. เป็นนติบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดาทีม่อีาชพีรับจา้งทํางานที่สอบราคาจา้งดังกลา่ว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิ่น  และไดแ้จง้เวยีนชื่อแลว้ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ     

ผูเ้สนอราคาไดม้คีําสั่งใหส้ละสทิธิ์ความคุม้กันเชน่วา่นัน้   
 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน       
ในวันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ         
สอบราคาจา้งครัง้นี้ 

๕. มผีลงานกอ่สรา้งประเภทงานเดยีวกัน  ในวงเงนิไมน่อ้ยกวา่ดังนี้ 
     5.1 โครงการที่ 1  ผลงานไมน่อ้ยกวา่ 326,000.-  บาท 
     5.2 โครงการที่ 2  ผลงานไมน่อ้ยกวา่   23,000.-  บาท 
     5.3 โครงการที่ 3  ผลงานไมน่อ้ยกวา่     15,000.-  บาท 
     5.4 โครงการที่ 4  ผลงานไมน่อ้ยกวา่   29,000.-  บาท 
 5.5 โครงการที่ 5  ผลงานไมน่อ้ยกวา่   71,000.-  บาท 
 5.6 โครงการที่  6  ผลงานไมน่อ้ยกวา่   84,000.-  บาท 

สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ทอ้งถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ที่เทศบาล
ตําบลแมฮ่อ้ยเงนิ   เชื่อถอืและเป็นสัญญาเดยีว  

กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕5 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา  
๑๐.๐๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน 
เดยีวกัน   

กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕5 จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕5  
ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน และวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถงึเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนยร์วมขอ้มูลขา่วสารการซื้อหรือการจ้างระดับอําเภอ (ห้องประชุม 
๒ ชัน้ ๒ ที่วา่การอําเภอดอยสะเก็ด)  เมื่อพน้กําหนดยื่นซองสอบราคาจะไมร่ับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
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กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 9  สิงหาคม  ๒๕๕5  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป          

ณ ศูนยร์วมขอ้มูลขา่วสารการซื้อหรอืการจา้งระดับอําเภอ (หอ้งประชุม ๒ ชัน้ ๒ ที่วา่การอําเภอดอยสะเก็ด) 
    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคา โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 500.- บาท ,
โครงการที่ 2 - 4 ในราคาชุดละ 100.- บาท และโครงการที่ 5 – 6 ในราคาชุดละ 200.- บาท ได้ที่     
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน ตั้งแต่วันที่  23  กรกฎาคม  ๒๕๕5  ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 
๒๕๕5 หากมอบหมายให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอํานาจเพื่อการนั้นด้วย หรือสอบถาม
รายละเอยีดเพิ่มเตมิทางโทรศัพทห์มายเลข  ๐-๕๓๙๖-๕๔๒๑ ต่อ ๑๕ ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์
ของเทศบาลตําบลแมฮ่อ้ยเงนิ  www.maehoingoen.go.th 
 

ประกาศ   ณ   วันที ่ 23  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕5 

 
    สว่าง  ตาแสงรอ้ย 

(นายสวา่ง  ตาแสงรอ้ย) 
นายกเทศมนตรตีําบลแมฮ่อ้ยเงนิ 


