
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงนิ 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จ านวน 4 โครงการ 
 

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

   ด้วยเทศบาลต าบลแมฮ่้อยเงนิ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคา

จา้งเหมาก่อสร้าง  จ านวน  4 โครงการ    

 

   1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยนายจ ารัส  มหาวัน หมูท่ี่ 1) 

   ปริมาณงาน  ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร  ความยาว  28.00 เมตร  ความหนา 0.15 

เมตร  พืน้ที่ใช้สอย 84.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอยนายจ ารัส มหาวัน  บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ หมู่ที่ 1 

ต าบลแม่ฮ้อยเงิน  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย 

จ านวนงบประมาณ 50,5๐๐.- บาท(ห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง 51,0๐๐.- บาท(ห้าหมื่นหนึ่งพัน

บาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลต าบลแมฮ่้อยเงนิก าหนด  
 

   2.โครงการซ่อมแซมคอสะพานเหล็ก (บ้านหลา่ยหน้า หมูท่ี่ 2)    

   ปริมาณงาน  การตอกเสาเข็มขนาด 22 x 22 เซนติเมตร ยาว 5.00 เมตร จ านวน 36 ต้น  

วางแผ่นพื้นส าเร็จ  และถมดินอัดแน่นบริเวณคอสะพาน  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านหล่ายหน้า  หมู่ที่  2  ต าบล    

แม่ฮ้อยเงิน   อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย มีเงิน

งบประมาณ  153,500.-  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)ราคากลาง  153,5๐๐.- บาท

(หนึ่งแสนหา้หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลต าบลแมฮ่้อยเงนิก าหนด   

 

   3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม  

บ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายสุวรรณ จันตะ๊หล้า หมูท่ี่ 5 )    

   ปริมาณงาน  ความกว้างผิวจราจร 1.20 เมตร ความยาว 55.00 เมตร ความหนา 0.15 

เมตร พื้นที่ใชส้อย 6๖.0๐ ตารางเมตร และงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 เมตร จ านวน 

78 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 เมตร จ านวน 6 ท่อน  สถานที่ก่อสร้าง ซอย          

นายสุวรรณ จันต๊ะหล้า  หมู่ที่  5 ต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย จ านวนงบประมาณ 235,500.- บาท(สองแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อย

บาทถ้วน)  ราคากลาง  237,500.- บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลต าบล

แมฮ่้อยเงนิก าหนด  

/4.โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน... 
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   4.โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรถนน สถานที่      

หมูท่ี่ 2 – 4 

     ปริมาณงาน  งานก าแพงกันดิน หนา 0.15 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร     

งานขยายผิวจราจรโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น 516.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่  2 – 4 ต าบล      

แม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน ๑ ป้าย  มีเงิน

งบประมาณ  1,081,000.- บาท(หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลาง  1,102,000.- บาท(หนึ่ง

ล้านหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงินก าหนด   และในการสอบราคาครั้งนี ้ 

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. มีผลงานก่อสร้างประเภทงานเดียวกันโดยมีรายละเอียดแตล่ะโครงการดังนี้ 

โครงการที่  1   วงเงินไม่น้อยกว่า   25,0๐๐.- บาท   (สองหมื่นหา้พันบาทถ้วน)   

โครงการที่  2  วงเงินไม่น้อยกว่า  76,0๐๐.- บาท   (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)   

โครงการที่  3    วงเงินไม่น้อยกว่า  117,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   

โครงการที่  4    วงเงินไม่น้อยกว่า  540,0๐๐.- บาท (หา้แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   
 

ซึ่งเป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิ จ           

ที่เทศบาลต าบลแมฮ่้อยเงนิ   เชื่อถือและเป็นสัญญาเดียว  

 

 

 

 

/ก าหนดดูสถานที่ก่อสรา้ง… 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง    ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7  ณ ส านักงานเทศบาลต าบล   

แมฮ่้อยเงนิ และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน 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.   

 
 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ณ  สถานที่  วันและเวลาดังน้ี 

๑.ยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์  ๒๕๕7  จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์   ๒๕57  

ในวันและเวลาราชการ  ณ  กองคลัง  ส านักงานเทศบาลต าบลแมฮ่้อยเงนิ   
 

๒. ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. ถึงเวลา 16.3๐น. 

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอ าเภอ (ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๒ ที่ว่าการอ าเภอดอยสะเก็ด)  

เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕7  ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการซือ้หรอืการจา้งระดับอ าเภอ (ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๒ ที่ว่าการ

อ าเภอดอยสะเก็ด)โดยมีรายละเอียดก าหนดเปิดซองแตล่ะโครงการดังนี ้

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.   
 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคาโครงการที่ 1 ชุดละ 100.- บาท โครงการที่ 

2,3 ชุดละ 200.- บาท โครงการที่ 4 ชุดละ 1,000.- บาท  ได้ที่กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน    

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์  ๒๕๕7  ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์  ๒๕๕7 หากมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการ

แทนต้องมีหนังสือมอบอ านาจเพื่อการนั้นด้วยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข          

๐-๕๓๙๖-๕๔๒๑ ต่อ  ๑๕ ในวันและเวลาราชการ  และเว็บ ไซต์ของเทศบาลต าบลแม่ฮ้ อย เงิน  

www.maehoingoen.go.th 
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕7 

 
 

 

สว่าง ตาแสงรอ้ย 

(นายสว่าง  ตาแสงร้อย) 

นายกเทศมนตรีต าบลแมฮ่้อยเงนิ 


