ประกาศเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จานวน 11 โครงการ
************************
ด้วยเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างเหมาก่อสร้าง จานวน 11 โครงการ โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายสุวรรณ จันต๊ะหล้า หมูท่ ี่ 5 )
ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 1.20 เมตร ความยาว 55.00 เมตร ความหนา 0.15
เมตร พื้นที่ใช้สอย 6๖.๘๐ ตารางเมตร และค่าวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 เมตร จานวน
78 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 เมตร จานวน 6 ท่อน สถานที่ก่อสร้าง ซอยนาย
สุวรรณ จันต๊ะหล้า หมู่ที่ 5 ตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพั นธ์
โครงการ จานวน ๑ ป้าย จานวนงบประมาณ 203,000.- บาท(สองแสนสามพัน บาทถ้วน) ราคากลาง
208,000.- บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงินกาหนด
2.โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก (บ้านสันทราย หมูท่ ี่ 3)
ปริมาณงาน ราวเหล็กกันตก ขนาดเส้นผ่านศู นย์กลาง 2.00 นิ้ว ยาว 200.00 เมตร สถานที่
ก่อสร้าง บ้านสันทราย หมู่ที่ ๓ ตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน ๑ ป้าย มีเงินงบประมาณ 116,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลาง
138,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงินกาหนด
3.โครงการซ่อมแซมคอสะพานเหล็ก (บ้านหล่ายหน้า หมูท่ ี่ 2)
ปริมาณงาน การตอกเสาเข็มขนาด 22 x 22 เซนติเมตร ยาว 5.00 เมตร จานวน 36 ต้น
วางแผ่นพื้นสาเร็จ และถมดินอัดแน่นบริเวณคอสะพาน สถานที่ ก่อสร้าง บ้านหล่ายหน้า หมู่ที่ 2 ตาบล
แม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน ๑ ป้าย มีเงิน
งบประมาณ 137,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)ราคากลาง 137,0๐๐.- บาท(หนึ่งแสน
สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงินกาหนด
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-24.โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ (บ้านม่วงโตนใต้ หมูท่ ี่ 6)
ปริมาณงาน งานปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.00 เมตร ยาว ๑๕.00 เมตร
สถานที่ก่ อสร้าง บ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่ ๖ ตาบลแม่ ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน ๑ ป้าย มีเงินงบประมาณ ๑27,0๐๐.- บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) ราคากลาง 139,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน
กาหนด
5.โครงการก่ อสร้างก าแพงกั นดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรถนน สถานที่
หมูท่ ี่ 2 – 4
ปริ มาณงาน งานก าแพงกั น ดิ น หนา 0.15 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร
งานขยายผิว จราจรโดยลงหินคลุ ก บดอัด แน่น 516.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 – 4 ตาบล
แม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ ด จังหวั ด เชีย งใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โ ครงการ จานวน ๑ ป้าย มีเ งิน
งบประมาณ 875,400.- บาท(แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 899,000.- บาท(แปด
แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงินกาหนด
6.โครงการงานวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และถมดินลูกรังผิวจราจรถนนพร้อม
ปรับเกลี่ย สถานที่ ลาเหมืองสาธารณะข้างถนนสายบ้านจอ หมู่ 6
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จานวน 40 ท่อน ,ดิน
ลูกรัง จานวน 55 ลูกบาศก์เมตร สถานที่ก่อสร้าง ลาเหมืองสาธารณะข้างถนนสายบ้านจอ ตาบลแม่ฮอ้ ยเงิน
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน ๑ ป้าย มีเงินงบประมาณ
38,800.- บาท (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 41,000.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งบาทถ้วน) ตาม
แบบเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงินกาหนด
7.โครงการงานวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
งานปรับ ปรุงท่อเหลี่ย ม สถานที่ ซอยบ้านครูรุ่งรัฐิธ ยา เจริญ ยิ่งโยชน์ ถึงบ้าน นายพันธ์ สิท ธิปัญ ญา และ
บริเวณหน้าบ้านนายไชยณรงค์ ดวงคามิ่ง หมู่ 6
ปริมาณงาน งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จานวน 145 ท่อน , บ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จานวน 10 บ่อ ,วางพื้ นสาเร็จทับท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาว 2.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านครูรุ่งรัฐิธยา เจริญยิ่งโยชน์ ถึงบ้านนายพันธ์ สิทธิปัญญา และ
บริเวณหน้าบ้านนายไชยณรงค์ ดวงคามิ่ง หมู่ 6 ตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน ๑ ป้าย มีเงินงบประมาณ 199,000.- บาท ราคากลาง 241,000.บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงินกาหนด
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-38.โครงการงานลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยถนนสายป่าหนาด สถานที่ บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4
ปริมาณงาน หินคลุ ก จานวน 700.00 ลูก บาศก์เ มตร พร้อมปรับ เกลี่ย สถานที่ก่อสร้าง
บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 ตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน ๑ ป้าย มีเงินงบประมาณ 185,500.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง
185,500.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงินกาหนด
9.โครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ฌาปนสถาน หมู่ที่ 2
ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถาน หมู่ที่ 2 ตาบล
แม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ ด จังหวั ด เชีย งใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โ ครงการ จานวน ๑ ป้าย มีเ งิน
งบประมาณ 703,400.- บาท (เจ็ดแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 738,000.- บาท(เจ็ดแสนสาม
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงินกาหนด
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 6 ซอยบ้านอาจารย์
ชะลอ แจ่มทิม
ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 108.00 เมตร ความหนา 0.15
เมตร พื้นที่ใช้สอย 432.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอยอาจารย์ชะลอ แจ่มทิม บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 6
ตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน ๑ ป้าย มีเงิน
งบประมาณ 207,000.- บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลาง 228,000.- บาท (สองแสนสองหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงินกาหนด
11.โครงการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยถนนสายบ้านโทก สถานที่ บ้านแม่ฮอ้ ยเงินใต้ หมูท่ ี่ 2
ปริมาณงาน หินคลุ ก จ านวน 380.00 ลู ก บาศก์เ มตร พร้อ มปรั บ เกลี่ย สถานที่ก่อ สร้า ง
บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้ าย มีเ งิน งบประมาณ 100,700.- บาท (หนึ่ งแสนเจ็ด ร้อ ยบาทถ้ว น) ราคากลาง
100,700.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงินกาหนด
และในการสอบราคาครัง้ นี้ เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน จะใช้สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้(ค่า K)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มอี าชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
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-4๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูเ้ สนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคาอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคาให้ แ ก่ เ ทศบาลต าบล
แม่ฮ้อยเงิน ในวันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครัง้ นี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทงานเดียวกันโดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้
โครงการที่ 1 วงเงินไม่น้อยกว่า 101,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่า 58,0๐๐.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 3 วงเงินไม่น้อยกว่า 68,0๐๐.- บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 วงเงินไม่น้อยกว่า 63,0๐๐.- บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 5 วงเงินไม่น้อยกว่า 430,0๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 6 วงเงินไม่น้อยกว่า 19,0๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 7 วงเงินไม่น้อยกว่า 99,0๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 8 วงเงินไม่น้อยกว่า 92,0๐๐.- บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 9 วงเงินไม่น้อยกว่า 350,0๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 10 วงเงินไม่น้อยกว่า 103,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 11 วงเงินไม่น้อยกว่า 50,0๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่ว นท้องถิ่ น หน่ว ยงานอื่นซึ่ งมีก ฎหมายบัญ ญั ติใ ห้มีฐ านะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐ วิสาหกิจ ที่
เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน เชื่อถือและเป็นสัญญาเดียว
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๕6 ณ สานักงานเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน
และกาหนดรับฟังคาชีแ้ จงรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน เดียวกัน โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้
โครงการที่ 1 เวลา ๐๙.๐๐น. ถึงเวลา 09.3๐น.
โครงการที่ 2 เวลา ๐๙.3๐ น. ถึงเวลา 10.0๐ น.
โครงการที่ 3 เวลา 1๐.๐๐ น. ถึงเวลา 10.3๐ น.
โครงการที่ 4 เวลา 1๐.3๐ น. ถึงเวลา 11.0๐ น.
โครงการที่ 5 เวลา 11.๐๐ น. ถึงเวลา 11.3๐ น.
โครงการที่ 6 เวลา 11.3๐ น. ถึงเวลา 12.0๐ น.
โครงการที่ 7 เวลา 13.๐๐ น. ถึงเวลา 13.3๐น.
โครงการที่ 8 เวลา 13.3๐ น. ถึงเวลา 14.0๐ น.
โครงการที่ 9 เวลา 14.๐๐ น. ถึงเวลา 14.3๐ น.
โครงการที่ 10 เวลา 14.3๐ น. ถึงเวลา 15.0๐ น.
โครงการที่ 11 เวลา 15.๐๐ น. ถึงเวลา 15.3๐ น.
/กาหนดยื่นซอง...

-5กาหนดยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่ วันและเวลาดังนี้
๑.กาหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๕6 จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๕6 ใน
วันและเวลาราชการ ณ กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน
๒. ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๕6 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอาเภอ (ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ที่ว่าการอาเภอดอยสะเก็ด)
เมื่อพ้น ก าหนดยื่นซองสอบราคาจะไม่รับ ซองสอบราคาโดยเด็ด ขาดก าหนดเปิดซองสอบราคาในวั นที่ 20
มิถุนายน ๒๕๕6 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอาเภอ (ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ที่ว่าการ
อาเภอดอยสะเก็ด)โดยมีรายละเอียดกาหนดเปิดซองแต่ละโครงการดังนี้
โครงการที่ 1 เวลา ๐๙.๐๐น. ถึงเวลา 09.3๐น.
โครงการที่ 2 เวลา ๐๙.3๐ น. ถึงเวลา 10.0๐ น.
โครงการที่ 3 เวลา 1๐.๐๐ น. ถึงเวลา 10.3๐ น.
โครงการที่ 4 เวลา 1๐.3๐ น. ถึงเวลา 11.0๐ น.
โครงการที่ 5 เวลา 11.๐๐ น. ถึงเวลา 11.3๐ น.
โครงการที่ 6 เวลา 11.3๐ น. ถึงเวลา 12.0๐ น.
โครงการที่ 7 เวลา 13.๐๐ น. ถึงเวลา 13.3๐น.
โครงการที่ 8 เวลา 13.3๐ น. ถึงเวลา 14.0๐ น.
โครงการที่ 9 เวลา 14.๐๐ น. ถึงเวลา 14.3๐ น.
โครงการที่ 10 เวลา 14.3๐ น. ถึงเวลา 15.0๐ น.
โครงการที่ 11 เวลา 15.๐๐ น. ถึงเวลา 15.3๐ น.
ผูส้ นใจติดต่อขอซือ้ แบบและเอกสารสอบราคาโครงการที่ 1 ถึงโครงการที่ 3 และ 6 ราคาชุด
ละ 100.- บาท , โครงการที่ 4 ,7 , 8 , 10 ,11 ราคาชุดละ 200.- บาท และโครงการที่ 5 , 9 ราคาชุด
ละ 500.- บาท ได้ที่กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลแม่ฮ้ อยเงินตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๕6 ถึงวันที่ 18
มิถุนายน ๒๕๕6 หากมอบหมายให้บุค คลอื่นดาเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอานาจเพื่อการนั้นด้วยหรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๖-๕๔๒๑ ต่อ ๑๕ในวันและเวลาราชการ และ
เว็บไซต์ของเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน www.maehoingoen.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕6
สว่าง ตาแสงร้อย
(นายสว่าง ตาแสงร้อย)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่ฮ้อยเงิน

