
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงนิ 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ 
 

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

   ด้วยเทศบาลต าบลแมฮ่้อยเงนิ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคา

จา้งเหมาก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ ดังตอ่ไปนี้ 

   1. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 6  ปริมาณงาน  3,080.00 เมตร 

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 6  ต าบลแม่ฮ้อยเงิน  อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย มีเงินงบประมาณ 378,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท

ถ้วน) ราคากลาง  378,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ตามแบบเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน

ก าหนด  

   2. โครงการจ้างเหมาถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ถนนสายป่าหนาด บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4  

ปริมาณงาน ดินลูกรัง จ านวน 1,385.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วงโตน       

หมู่ที่ 4  ต าบลแม่ฮ้อยเงิน  อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน       

๑ ป้าย มีเงินงบประมาณ จ านวน 185,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง 

185,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหา้พันบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลต าบลแมฮ่้อยเงนิก าหนด 

และในการสอบราคาครัง้นี้  เทศบาลต าบลแมฮ่้อยเงนิ จะใช้สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้(ค่า K) 
 

       

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดาที่มอีาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ

ผูเ้สนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น      

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล        

แมฮ่้อยเงนิ  ในวันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

ในการสอบราคาจ้างครัง้นี้ 

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทงานเดียวกัน  

โครงการที่ 1 วงเงินไม่น้อยกว่า  189,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

โครงการที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่า    92,000.- บาท  (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 

/ ซึ่งเป็น ... 
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ซึ่งเป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ที่

เทศบาลต าบลแมฮ่้อยเงนิ   เชื่อถือและเป็นสัญญาเดียว  

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 4 ตุลาคม  ๒๕๕6 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 

และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ดังนี้ 

โครงการที่ 1 เวลา 09.00 น.  ถึงเวลา  10.0๐ น.   

โครงการที่ 2 เวลา 10.00 น.  ถึงเวลา  11.00 น. 
 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ณ  สถานที่  วันและเวลาดังน้ี 

๑. ก าหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ๒๕๕6 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๕6     

ในวันและเวลาราชการ  ณ  กองคลัง  ส านักงานเทศบาลต าบลแมฮ่้อยเงนิ   
 

๒. ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 ตุลาคม  ๒๕๕6 ตั้งแต่เวลา 08.3๐ น. ถึงเวลา ๑6.3๐น.     

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอ าเภอ (ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๒ ที่ว่าการอ าเภอดอยสะเก็ด)       

เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่       

8 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอ าเภอ (ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 ที่ว่าการ

อ าเภอดอยสะเก็ด)โดยมีรายละเอียดก าหนดเปิดซองแตล่ะโครงการดังนี ้

โครงการที่  1  เวลา ๐๙.๐๐น.    ถึงเวลา   09.3๐น.   

โครงการที่  2  เวลา ๐๙.3๐ น.   ถึงเวลา   10.0๐ น.   
  

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคา โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 300.- บาท และ

โครงการที่ 2 ราคาชุดละ 200.- บาท ได้ที่กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน  ตั้งแต่วันที่            

20  กันยายน ๒๕๕6 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม  ๒๕๕6 หากมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบ

อ านาจเพื่อการนั้นด้วย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๖-๕๔๒๑ ต่อ ๑๕ใน

วันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลแมฮ่้อยเงนิ  www.maehoingoen.go.th 

 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   20  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6 

 
      

 

 

             สว่าง  ตาแสงรอ้ย 

(นายสว่าง  ตาแสงร้อย) 

นายกเทศมนตรีต าบลแมฮ่้อยเงนิ 


