
 

 
                                                                
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

เรื่อง   ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกันดินและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ล าเหมอืงจอมทอง  หมู่ที่ ๙    

………………………………. 

ตามที่มีผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างพนังกันดินและขยายผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็กล าเหมอืงจอมทอง  หมูท่ี่ ๙   โดยก่อสรา้งตัง้แต่ปากท่อขา้งเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  ถึงจุดที่ได้

ด าเนนิการก่อสรา้งไปแล้ว  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  พรอ้มป้าย

โครงการ  จ านวน  ๑ ป้าย ณ  บ้านดง  หมู่ที่ ๙  ต าบลหางดง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่  ราคากลาง  

๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท   (หนึ่งลา้นสามหมื่นบาทถ้วน)  ตามประกาศของ เทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  ลงวันที่  

๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘  นั้น 

ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   จ านวน  ๒  ราย  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อผู้เสนอราคา เสนอราคา (บาท) 
ก าหนด        

ส่งมอบ (วัน) 

ก าหนด                  

ยืนราคา (วัน) 

๑ ร้านเอนกก่อสร้าง ๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐ ๑๘๐ 

๒ บริษัท  พรเดชา   จ ากัด ๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐ ๙๐ 
 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพจิารณาเอกสารของผู้ยื่นซอง            

สอบราคาที่ยื่นตอ่ เทศบาลต าบลแมท่่าช้างแล้ว   ปรากฏว่า   ร้านอเนกก่อสร้าง   เป็นผู้มคีุณสมบัติถูกต้อง

ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา   และเป็นผูเ้สนอราคาต่ าสุดในงบประมาณที่ตัง้ไว้   คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคาจึงมีมติเห็นควรให้  ร้านอเนกก่อสร้าง  เป็นผู้ชนะการสอบราคาโครงการนี้ 

 จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

(นายทรัพย์ทวี   ค ามา) 

นายกเทศมนตรีต าบลแมท่่าช้าง 

 

 

 
 

 



 
                                                                
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

เรื่อง   ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ ๑    

………………………………. 

ตามที่มีผู้ยื่นซองสอบราคาจา้งเหมาโครงการก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดด้านบน

หนา  ๐.๑๕  เมตร  ด้านล่างหนา  ๐.๒๕  เมตร  สูง  ๓.๓๐  เมตร  ยาว  ๒๕.๐๐  เมตร  โดยมีจุดเริ่มต้น 

ต่อจากพนังกันน้ าเดิมบริเวณหลังบ้านนายบุญมา  ตอ่จากหมื่น   ไปถึงสะพานขา้มไปเขตเทศบาลต าบล       

บ้านแหวน  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  พรอ้มป้ายโครงการ  

จ านวน  ๑  ป้าย  ณ  บ้านท้าวค าวัง  หมูท่ี่ ๑  ต าบลหางดง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่ ราคากลาง  

๑๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ตามประกาศของเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  ลงวันที่  ๒๔  

มิถุนายน  ๒๕๕๘  นั้น 

ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   จ านวน  ๑  ราย  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อผู้เสนอราคา เสนอราคา (บาท) 
ก าหนด        

ส่งมอบ (วัน) 

ก าหนด                  

ยืนราคา (วัน) 

๑ นางขนษิฐา   คนเที่ยง ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐ ๑๒๐ 
 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพจิารณาเอกสารของผู้ยื่นซอง            

สอบราคาที่ยื่นตอ่ เทศบาล ต าบลแมท่่าช้าง แล้ว   ปรากฏว่า   นางขนิษฐา   คนเที่ยง  เป็นผู้มคีุณสมบัติ

ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา และเสนอราคาไม่เกินวงงบประมาณที่ตัง้ไว้  คณะกรรมการเปิดซอง  

สอบราคาจึงมีมติเห็นควรให้  นางขนิษฐา   คนเที่ยง  เป็นผู้ชนะการสอบราคาโครงการนี้ 

 จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

(นายทรัพย์ทวี   ค ามา) 

นายกเทศมนตรีต าบลแมท่่าช้าง 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
                                                                
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

เรื่อง   ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว T  หมู่ที่ ๗    

………………………………. 

ตามที่มีผู้ยื่นซองสอบราคาจา้งเหมาโครงการ ก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  รูปตัว T  

ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๐  เมตร  สูง  ๒.๗๓  เมตร  หนาบน  ๐.๑๕ เมตร  หนาล่าง  ๐.๒๕  เมตร  ยาว  

๕๐.๐๐ เมตร  ในล าเหมอืงแม่ขักต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางจันทร์สม  ช่างสาน  ถึงบริเวณ              

บ้านนางกิมลุย้  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  พรอ้มป้ายโครงการ  

จ านวน  ๑  ป้าย  ณ  บ้านป่าแป๋ – โรงวัว หมู่ที่ ๗ ต าบลหางดง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่ ราคา

กลาง  ๓๑๘,๐๐๐.๐๐  บาท   (สามแสนหน่ึงหมื่นสามพันบาทถ้วน)  ตามประกาศของ เทศบาลต าบล                 

แมท่่าช้าง  ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘  นั้น 

ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   จ านวน  ๑  ราย  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อผู้เสนอราคา เสนอราคา (บาท) 
ก าหนด        

ส่งมอบ (วัน) 

ก าหนด                  

ยืนราคา (วัน) 

๑ นางขนษิฐา   คนเที่ยง ๓๑๘,๐๐๐.๐๐ ๙๐ ๑๕๐ 
 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพจิารณาเอกสารของผู้ยื่นซอง            

สอบราคาที่ยื่นตอ่ เทศบาล ต าบลแมท่่าช้าง แล้ว   ปรากฏว่า   นางขนิษฐา   คนเที่ยง  เป็นผู้มคีุณสมบัติ

ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา และเสนอราคาไม่เกินวงงบประมาณที่ตัง้ไว้  คณะกรรมการเปิดซอง  

สอบราคาจึงมีมติเห็นควรให้  นางขนิษฐา   คนเที่ยง  เป็นผู้ชนะการสอบราคาโครงการนี้ 

 จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

(นายทรัพย์ทวี   ค ามา) 

นายกเทศมนตรีต าบลแมท่่าช้าง 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
                                                                
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

เรื่อง   ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมอืงกอง  หมู่ท่ี ๖  

………………………………. 

ตามที่มีผู้ยื่นซองสอบราคาจา้งเหมาโครงการ ปรับปรุงรางสง่น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมอืงกอง  

บริเวณหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  โดยท าการเทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กบนรางสง่น้ า

เดิม  ขนาดกว้าง  ๒.๘๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  ยาว  ๓๐.๕๐ เมตร  และเทคอนกรีตถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอืมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า  ๑๗๒.๙๐  ตารางเมตร  โดยมีจุดเริ่มตน้    

ที่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแมท่่าช้างถึงสามแยกทางไปบ้านแพะ  รายละเอียดตามแบบและ

ประมาณการของเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย ณ  บ้านดงหลวง    หมูท่ี่ 

๖  ต าบลหางดง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่  ราคากลาง  ๑๔๖,๐๐๐.๐๐  บาท    (หนึ่งแสนสี่หม่ืน   

หกพันบาทถ้วน)  ตามประกาศของเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘  นั้น 

ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   จ านวน  ๑  ราย  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อผู้เสนอราคา เสนอราคา (บาท) 
ก าหนด        

ส่งมอบ (วัน) 

ก าหนด                  

ยืนราคา (วัน) 

๑ หา้งหุ้นสว่นจ ากัด  นทีพายัพทิศ ๑๔๕,๕๐๐.๐๐ ๖๐ ๑๒๐ 
 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพจิารณาเอกสารของผู้ยื่นซอง            

สอบราคาที่ยื่นตอ่ เทศบาลต าบลแมท่่าช้าง แล้ว  ปรากฏว่า   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  นทีพายัพทศิ    เป็นผู้มี

คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา และ เสนอราคาไม่เกินวง งบประมาณที่ตัง้ไว้  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจงึมมีตเิห็นควรให้  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  นทีพายัพทศิ   เป็นผู้ชนะการสอบ

ราคาโครงการนี ้

 จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

(นายทรัพย์ทวี   ค ามา) 

นายกเทศมนตรีต าบลแมท่่าช้าง 

 


