
 

 
                                                                
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

เรื่อง  ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๑    

………………………………. 

ตามที่มีผู้ยื่นซองสอบราคาจา้งเหมาโครงการ ก่อสร้างพนังกันน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๑  

ขนาดหนาด้านบน  ๐.๑๕  เมตร หนาด้านล่าง  ๐.๒๕  เมตร  สูง ๓.๓๐  เมตร  ความยาวรวมเป็นช่วง ๆ รวม

ทั้งหมดยาว  ๑๒๐.๐๐  เมตร  จ้านวน  ๓  ช่วง  ดังนี ้

ช่วงที่ ๑   มีจุดเริ่มตน้ที่พนังกันน้้าเดิมที่เทศบาลต้าบลแมท่่าช้างก่อสรา้งไว้  บริเวณหลังบ้าน          

นายมา  ฝนขาว  ถึงพนังกันน้้า  SML ปี ๒๕๕๖  ความยาวรวม  ๕๙.๐๐  เมตร   

 ช่วงที่ ๒ มจีุดเริ่มต้นที่พนังกันน้้า SML ปี ๒๕๕๖ ถึงบริเวณสะพานบ้านนายสิงหค์้า สุวรรณจันทร์  

ความยาว  ๓๒.๐๐  เมตร   

ช่วงที่ ๓  มีจุดเริ่มตน้ที่สะพานบ้านนายสิงหค์้า  สุวรรณจันทร์  ถึงบริเวณหลังบ้านนายบุญมา   ต่อ

จากหมื่น  ความยาว ๒๙.๐๐  เมตร   

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลต้าบลแมท่่าช้าง  พรอ้มป้ายโครงการ  จ้านวน  ๑  ป้าย  

ณ  บ้านท้าวค้าวัง  หมูท่ี่ ๑ ต้าบลหางดง  อ้าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่ราคากลาง  ๘๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท    

(แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ตามประกาศของเทศบาลต้าบลแมท่่าช้าง ลงวันที่  ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๘  นั้น 

 ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   จ้านวน  ๑  ราย  ดังนี้ 

ล าดับท่ี ชื่อผู้เสนอราคา เสนอราคา (บาท) 
ก าหนด        

ส่งมอบ (วัน) 

ก าหนด                  

ยืนราคา (วัน) 

๑ นางขนษิฐา   คนเที่ยง ๘๑๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐ ๑๕๐ 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพจิารณาเอกสารของผู้ยื่นซอง

สอบราคาที่ยื่นตอ่เทศบาลต้าบลแมท่่าช้างแล้ว ปรากฏว่า  นางขนิษฐา   คนเที่ยง   เป็นผู้มคีุณสมบัติถูกต้อง

ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา   และเป็นผูเ้สนอราคาต่้าสุดในงบประมาณที่ตัง้ไว้   คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคาจึงมีมติเห็นควรให้  นางขนิษฐา   คนเที่ยง  เป็นผู้ชนะการสอบราคาโครงการนี้ 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  เดือน   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 (นายทรัพย์ทวี  ค้ามา) 

นายกเทศมนตรตี้าบลแมท่่าช้าง 
 

 



 
                                                                
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

เรื่อง  ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ ๑ หมู่ที่ ๙    

………………………………. 

ตามที่มีผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการ กอ่สรา้งพนังกันน้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ระยะที่ ๑  หมู่ที่ ๙  

หนาด้านบน ๐.๑๕  เมตร  หนาด้านล่าง  ๐.๒๕  เมตร  สูง  ๒.๐๐  เมตร  ความยาวรวมเป็นช่วง ๆ  รวมทั้งหมด  

๑๒๔.๐๐  เมตร  โดยมีจุดเร่ิมต้นที่ข้างบ้านนางนิภา  ว่องไว  ถงึหน้าบ้านนายสุพรรณ  ราชธานี  จ้านวน  ๒  ช่วง  

ดังนี้ 

ช่วงที่ ๑    กอ่สรา้งพนังกันน้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก   หนาด้านบน ๐.๑๕  เมตร  หนาด้านล่าง  ๐.๒๕  

เมตร  สูง  ๒.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๐๘.๐๐  เมตร    

ช่วงที่ ๒  กอ่สรา้งพนังกันน้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก   หนาด้านบน ๐.๑๕  เมตร  หนาด้านล่าง  ๐.๒๕  เมตร  

สูง  ๒.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๖.๐๐  เมตร    

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลต้าบลแม่ท่าชา้ง  พรอ้มป้ายโครงการ  จ้านวน  ๑  ป้าย            

ณ  บ้านดง  หมู่ที่ ๙   ต้าบลหางดง  อ้าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่   ราคากลาง  ๖๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท    (หกแสน

สองหมื่นบาทถว้น)  ตามประกาศของเทศบาลต้าบลแม่ท่าชา้ง  ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  นั้น 

 ปรากฏว่ามีผูม้ายื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   จ้านวน  ๒  ราย  ดังนี ้

ล าดับท่ี ชื่อผู้เสนอราคา เสนอราคา (บาท) 
ก าหนด        

ส่งมอบ (วัน) 

ก าหนด                  

ยืนราคา (วัน) 

๑ หจก. งิว้งามการโยธา ๖๒๓,๑๕๒.๐๐ ๙๐ ๑๕๐ 

๒ นางขนิษฐา   คนเที่ยง ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐ ๑๕๐ 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นซองสอบราคาที่

ยื่นต่อเทศบาลต้าบลแม่ท่าชา้ง แล้ว ปรากฏว่า   นางขนิษฐา   คนเท่ียง    เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

เอกสารสอบราคา   และเป็นผู้เสนอราคาต่้าสุดในงบประมาณที่ตั้งไว้   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติ    

เห็นควรให้  นางขนิษฐา   คนเท่ียง   เป็นผู้ชนะการสอบราคาโครงการนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๖  เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 (นายทรัพย์ทวี  ค้ามา) 

นายกเทศมนตรตี้าบลแม่ท่าชา้ง 

 
 

 



 
                                                                
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

เรื่อง  ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ ๒  หมู่ที่ ๙    

………………………………. 

ตามที่มีผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างพนังกันน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะที่  ๒            

หมูท่ี่ ๙  หนาด้านบน  ๐.๑๕  เมตร  หนาด้านลา่ง  ๐.๒๕  เมตร  สูง  ๒.๐๐  เมตร  ความยาวรวมเป็นช่วง ๆ  

รวมทั้งหมด  ๘๐.๐๐  เมตร  โดยก่อสร้างต่อจากพนังกันน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กที่เทศบาลต้าบลแม่ท่าช้าง                     

ได้ด้าเนินการก่อสร้างไปแล้ว  บริเวณหนา้บ้านนายสุพรรณ   ราชธาน ี  ถงึหน้าบ้านนายสมรักษ์  ยาหมอก   

จ้านวน  ๒  ช่วง   ดังนี้ 

ช่วงที่ ๑    ก่อสร้างพนังกันน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาดหนาด้านบน ๐.๑๕  เมตร  หนาด้านลา่ง  

๐.๒๕  เมตร  สูง  ๒.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๙.๕๐  เมตร    

 ช่วงที่ ๒  ก่อสร้างพนังกันน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก   หนาด้านบน ๐.๑๕  เมตร  หนาด้านลา่ง  ๐.๒๕  

เมตร  สูง  ๒.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๐.๕๐  เมตร    

รายละเอยีดตามแบบและประมาณการของเทศบาลต้าบลแม่ท่าชา้ง  พร้อมปา้ยโครงการ  จ้านวน  ๑  ป้าย  ณ  

บ้านดง   หมูท่ี่  ๙  ต้าบลหางดง   อ้าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่ ราคากลาง  ๔๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท   (สี่แสน

บาทถ้วน)  ตามประกาศของเทศบาลต้าบลแม่ท่าชา้ง  ลงวันที่  ๒๐  มนีาคม  ๒๕๕๘  นัน้ 

 ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   จ้านวน  ๒  ราย  ดังน้ี 

ล าดับที่ ชื่อผู้เสนอราคา เสนอราคา (บาท) 
ก าหนด        

ส่งมอบ (วัน) 

ก าหนด                  

ยืนราคา (วัน) 

๑ หจก. งิว้งามการโยธา ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐ ๑๒๐ 

๒ นางขนษิฐา   คนเที่ยง ๔๐๑,๐๖๐.๐๐ ๖๐ ๑๒๐ 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    ไดต้รวจสอบคุณสมบัตแิละพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นซอง            

สอบราคาที่ยื่นต่อ เทศบาลต้าบลแม่ท่าชา้ง แล้ว ปรากฏว่า   หจก. งิ้วงามการโยธา    เป็นผู้มีคุณสมบัตถิูกตอ้ง

ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา   และเป็นผู้เสนอราคาต่้าสุดในงบประมาณที่ต้ังไว ้  คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาจึงมีมต ิ  เห็นควรให้  หจก. งิ้วงามการโยธา   เป็นผู้ชนะการสอบราคาโครงการนี้ 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  เดอืน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 (นายทรัพย์ทวี  ค้ามา) 

นายกเทศมนตรีต้าบลแมท่่าช้าง 
 

 



 


