
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  จ านวน  ๔  โครงการ 

…………………………………. 

 ด้วยเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง   มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้งเหมาโครงการก่อสร้าง  จ านวน  ๔ 

โครงการ  ดังนี้  

 โครงการที่ ๑   โครงกา รจา้งเหมา ก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมอืงแม่ตาช่วย           

หมูท่ี่ ๗  โดยท าการก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว T  สูง  ๒.๒๕ เมตร  หนาบน  ๐.๑๕  เมตร  

หนาล่าง  ๐.๒๕  เมตร  ความยาว  ๓๑.๘๐  เมตร  และปูแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูปบนรางน้ า  พร้อมเท

คอนกรีตทับหนา้  ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  ๙๒.๒๐  ตารางเมตร   และติดตัง้ราวเหล็กกันตก  บริเวณล า

เหมอืงแม่ตาช่วยระหว่างท่อท่อเหลี่ยมชุมชนเจรญิทรัพย์  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ

เทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ ป้าย ณ  ชุมชนเจรญิทรัพย์   หมู่ที่ ๗  ต าบลหาง

ดง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่  งบประมาณ  ๒๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท   (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

ราคากลาง  ๒๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท  (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)   ในการจา้งครัง้นี้  จะใช้สัญญาแบบปรับ

ราคา (ค่า K)  

 โครงการที่ ๒   โครงกา รจา้งเหมา ก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมอืงแม่ตาช่วย           

หมูท่ี่ ๗  โดยท าการก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว T  สูง  ๒.๒๕ เมตร  หนาบน  ๐.๑๕  เมตร  

หนาล่าง  ๐.๒๕  เมตร  ความยาว  ๗๘.๐๐  เมตร   บริเวณล าเหมอืง    แม่ตาช่วยด้านทิศใต้ต่อจาก

ของเดิม  บริเวณหลังบ้านนายณรงค์   อินตะ๊รังษี   รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาล

ต าบลแมท่่าช้าง  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ ป้าย ณ  บ้านป่าแป๋-โรงวัว   หมูท่ี่ ๗  ต าบลหางดง  

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่ งบประมาณ  ๔๒๕,๐๐๐ บาท   (สี่แสนสองหมื่นหา้พันบาทถ้วน)  ราคา

กลาง  ๔๒๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหา้พันบาทถ้วน)  ในการจา้งครัง้นี้จะใช้สัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)   

โครงการที่ ๓    โครงการก่อสรา้งพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมอืงแม่ขัก  หมูท่ี่ ๗  โดย        

ท าการก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว T  จ านวน  ๓  ช่วง  ดังนี ้

ช่วงที่ ๑  ก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว T  ขนาดสูง  ๓.๐๐ เมตร  หนาบน  ๐.๑๕  

เมตร  หนาล่าง  ๐.๒๕  เมตร  ความยาว  ๓๖.๐๐ เมตร  

ช่วงที่ ๒  ก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว T  ขนาดสูง  ๓.๐๐ เมตร  หนาบน  ๐.๑๕  

เมตร  หนาล่าง  ๐.๒๕  เมตร  ความยาว  ๓๔.๐๐ เมตร  

ช่วงที่ ๓  ก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว T  ขนาดสูง  ๓.๐๐ เมตร  หนาบน  ๐.๑๕  

เมตร  หนาล่าง  ๐.๒๕  เมตร  ความยาว  ๘๘.๐๐ เมตร  

รวมความยาวทั้ง  ๓  ช่วง  ๑๕๘.๐๐  เมตร  บริเวณบ้านป่าแป๋ถึงชุมชนเจรญิทรัพย์  รายละเอียดตามแบบ 

 

/ และประมาณการ ... 
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และประมาณการของเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ ป้าย ณ   บ้านป่าแป๋-โรงวัว   

หมูท่ี่ ๗  ต าบลหางดง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่ งบประมาณ  ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท   (หนึ่งลา้น

เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท   (หนึ่งลา้นเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ในการจา้งครัง้นี้จะ

ใช้สัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)   

โครงการที่ ๔   โครงการจา้งเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุเผาศพ  หมูท่ี่ ๗  (ป่าช้าบ้านกอง)  โดย 

ก่อสร้างเมรุเผาศพขนาดกว้าง   ๘.๕๐ เมตร   ยาว  ๘.๗๕  เมตร   สูง  ๑๔.๖๐  เมตร  พืน้ที่ไม่น้อยกว่า  

๔๒.๕๐  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  พรอ้มป้าย

โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย  ณ  ป้าช้าบ้านกอง  หมูท่ี่ ๗  ต าบลหางดง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่ 

งบประมาณ  ๖๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท   (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๖๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท   

(หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ในการจา้งครัง้นี้จะใช้สัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)   

 ผูม้ีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

๑. ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  หรอืบุคคลธรรมดา ที่มอีาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

 ๔. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาล ต าบล            

แมท่่าช้าง  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง  

เป็นธรรมในการสอบราคาจา้งครัง้นี้ 

๕.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันต่อสัญญาจา้งฉบับเดียว     และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา

โดยตรงกับส่วนราชการ    หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หนว่ยงานอื่น

ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหม้ีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น     หรอืรัฐวิสาหกิจ  หรอืหนว่ยงานเอกชนที่ เทศบาล

ต าบลเชื่อถือ  รายละเอียดดังนี้ 

โครงการที่ ๑   มผีลงานในวงเงินไม่นอ้ยกว่า  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๒   มผีลงานในวงเงินไม่นอ้ยกว่า  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท  (หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๓   มผีลงานในวงเงินไม่นอ้ยกว่า  ๔๐๐,๐๐๐.๐๐    บาท  (สี่แสนบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๔   มผีลงานในวงเงินไม่นอ้ยกว่า  ๒๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๖. บุคคลหรือนติิบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย  

หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ   (โครงการที่ ๓ และ ๔) 

๗. บุคคลหรอืนิตบิุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งดว้ย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Government  Procurement  : e- GP)   ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชกีลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ  (โครงการที่ ๓ และ ๔) 

 

 / ๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงนิ… 
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๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงนิผ่านบัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงนิแตล่ะครัง้  ซึ่งมี

มูลค่า     ไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  (โครงการที่ ๓ และ ๔) 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่   ๒๑  พฤศจกิายน  ๒๕๕๙  ตั้งแตเ่วลา   ๑๐.๐๐   น. ถึง  

๑๑.๐๐ น.  ณ  สถานที่ก่อสรา้ง     และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันเวลา    

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ถ้าผูร้ับจ้างไม่มาดูสถานที่ก่อสรา้งตามวันเวลาที่นัดหมาย ทางเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  

จะถือว่าได้รับทราบข้อมูลการก่อสร้างและไม่มีสทิธิในการเรียกร้องใด ๆ  กับทางเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  

ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  ๑๐ - ๒๕  พฤศจกิายน  ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ  

ณ กองคลัง  เทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  และวันที่  ๒๘  พฤศจกิายน  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – 

๑๖.๐๐  น.   ณ ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการซือ้หรอืการจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอหางดง  

(ช้ัน ๑  ที่วา่การอ าเภอหางดง)   

ก าหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  ๒๙  พฤศจกิายน  ๒๕๕๙  โดยจะท าการเปิดซอง สอบราคา  

ตั้งแตเ่วลา  ๑๐.๓๐ น.  เป็นต้นไป   

ผูส้นใจติดตอ่ขอซือ้เอกสารสอบราคา 

โครงการที่ ๑,๒,๔  ชุดละ  ๕๐๐.๐๐  บาท  (หา้ร้อยบาทถ้วน)   

โครงการที่ ๓       ชุดละ  ๑,๐๐๐.๐๐  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)   

พร้อมน าหลักฐานประกอบการซื้อเอกสารสอบราคาจา้ง  ดังนี้ 

 กรณบีุคคลธรรมดา 

๑. ส าเนาทะเบียนพาณชิย์  (ถ้ามี) 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

กรณนิีติบุคคล 

๑. ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

๒. ส าเนาหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุน้ส่วน 

๓. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

กรณีมีการมอบอ านาจให้แนบหนังสอืมอบอ านาจพร้อมส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  สามารถติดต่อขอซือ้เอกสารดังกล่าว  ได้ที่  กองคลัง  

เทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  ระหว่างวันที่  ๑๐ - ๒๕  พฤศจกิายน  ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ   หรอืดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.maetachang.go.th   หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๕๓ - 

๔๔๒๐๘๐ , ๐๕๓ – ๔๒๖๖๔๒   ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐  เดือน   พฤศจกิายน   พ.ศ. ๒๕๕๙    
 

 

(นายทรัพย์ทวี   ค ามา) 

นายกเทศมนตรตี าบลแมท่่าช้าง 

 

http://www.maetachang.go.th/

