
 
 

     

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 

     เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการศูนย์กระจายข่าวผ่านเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง 

ของเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงนิ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงนิใต้ ต าบลแม่ฮ้อยเงนิ  

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

ด้วยเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะสอบ

ราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการศูนย์กระจายข่าวผ่านเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง  โดยมีปริมาณงานติดตั้ง

สาย Dropwire ไม่น้อยกว่า 0.9 Sqmm. จ านวน 7,650 เมตร ติดตั้งล าโพงขนาด 30 วัตต์ จ านวน 50 ตัว ตู้

ทวนสัญญาณ เสาไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 3 ชุด มีจุดติดตั้งเครื่องเสียง ณ เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 

จ านวน 1 จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงินก าหนด  ณ เทศบาล

ต าบลแม่ฮ้อยเงิน  หมู่ที่ 2  บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้   ต าบลแม่ฮ้อยเงิน  งบประมาณจ านวน 636,169.00 บาท    

(หกแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) 

ก าหนดราคากลางไว้ที่ 636,169.00 บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี ้

1.เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพขายท างานที่สอบราคา 

2.ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิง้งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น ในขณะย่ืนซองสอบราคา 

3.มผีลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนดไว้ใน ผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้ 

4.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาไม่มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5.ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล  

แม่ฮ้อยเงิน ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าผิดโดยการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคา

อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

6.และอ่ืนๆตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา แห่งเอกสารสอบราคาซือ้ 

เลขที่ 1/2558  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ 19 มถิุนายน 2558  ถึงวันที่  3 กรกฎาคม 2558 

ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ กองช่าง เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 

6 กรกฎาคม 2558  ระหว่างเวลา  08:30 น. ถึง 16:30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  ที่ว่าการอ าเภอดอยสะเก็ด   ช้ัน  2 

   /-2- ก าหนดเปิดซอง... 

 



-2- 

  ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  ตั้งแตเ่วลา 09:00 น. เป็นต้นไป

จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอดอยสะเก็ด ช้ัน  2  

ผู้สนใจติดต่อขอซือ้เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งาน

พัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองช่าง เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2558  ถึงวันที่  3 

กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. (โดยให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาน าเอกสาร เช่น ส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้าง/ร้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ส าเนาใบ

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และหากกรณีมอบอ านาจต้องมีหนังสือซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ย่ืนให้กั บ

เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเอกสารสอบราคา) หรือสอบถามทาง

โทรศัพท์หมายเลข 0-5396-5421  ต่อ 16  ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

www.gprocurement.go.th  และ www.maehoingoen.go.th ในวันเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

 

 

(นายวศินชัย  เตชะ) 

นายกเทศมนตรีต าบลแม่ฮ้อยเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maehoingoen.go.th/


ผนวก ก 

บัญชีก าหนดราคากลาง ผลงาน และอัตราการขายเอกสารสอบราคา 

แนบท้ายประกาศสอบราคาฯ ลงวันที่ 19 มถิุนายน 2558 

 

ล าดับที่ รายการ 
ก าหนดราคากลาง 

(บาท) 

ก าหนดผลงาน 

 ในวงเงนิไม่น้อยกว่า 

(บาท) 

อัตราการขาย

เอกสารสอบราคา 

(บาท) 

หมายเหตุ 

 

1 

 

 

โครงการที่ 1 

 

 

636,169.- 

 

 

255,000 

 

 

500 

 

 

 

 

(นายวศินชัย  เตชะ) 

นายกเทศมนตรีต าบลแม่ฮ้อยเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ข 

บัญชีรายการวัสดุอุปกรณ ์

โครงการกระจายข่าวผ่านเสียงตามสายของเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงนิ พร้อมตดิตั้ง 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคากลาง หมายเหตุ 

1 สาย Dropwire ขนาด 0.9 Sqmm. 7,650 เมตร 153,000  

2 ล าโพงฮอนขนาด 30 วัตต์ 50 ตัว 142,500  

3 ตู้ทวนสัญญาณ(ตู้ใส่อุปกรณ์แบบแขวน) 3 ตู้ 25,500  

4 เสาไฟฟ้าขนาด 6 เมตร 3 ต้น 11,400  

5 มิเตอรไ์ฟฟ้าพร้อมสายไฟ 3 ลูก 10,500  

6 เครื่องขยายเสียง (แม่ขา่ย) 1 เครื่อง 39,500  

7 ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ 1 ชุด 1,200  

8 ล าโพงมอนิเตอร์ 1 ชุด 1,500  

9 เครื่องเล่น DVD  1 เครื่อง 1,950  

10 เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมชุดควบคุม 1 ชุด 34,000  

11 เครื่องต้ังเวลาเปิด-ปิด อัตโนมัต ิ 1 เครื่อง 35,000  

12 ตู้ใส่เครื่องเสียง 3 ฝา 1 ชุด 12,500  

13 ชุดลูกข่าย (เครื่องรับสัญญาณตามสาย) 3 ชุด 46,500  

14 เครื่องขยายเสียงตามสายขนาด 550 วัตต์ 3 ชุด 79,500  

มูลค่าสินค้า 594,550 

 ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% 41,618 

รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 636,168 

 


