
  

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
เร่ือง  สอบราคาจางโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. จํานวน   2   สาย 

หมูท่ี  5  บานลวงเหนือ   ตําบลลวงเหนือ   อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม 
 

ดวยเทศบาลตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  มีความประสงคจะสอบราคา
กอสรางรางระบายน้ํา จํานวน   2  สาย   ดังนี้ 

สายที่  1 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 6 เมตร 
พรอมกอสรางบอพักขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร จํานวน 19 บอ และกอสรางบอดักไขมัน 
ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 0.95 เมตร ลึก 0.95 เมตร จํานวน 1 บอ  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ เร่ิมตน
โครงการตั้งแตปากซอย 1 บริเวณเชื่อมถนนสายหลักตําบลลวงเหนือ ส้ินสุดโครงการบริเวณลําเหมืองแมลาย หมูที่ 5 
บานลวงเหนือ  ตําบลลวงเหนือ   อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  ราคากลาง 92,900.-บาท (เกาหมื่นสองพันเกา
รอยบาทถวน) 

สายที่  2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. กวาง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ความยาว 60 เมตร พรอมตะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ  เร่ิมตนโครงการตั้งแตบานเลขที่ 
30 ส้ินสุดโครงการบริเวณบานเลขที่ 43 ซอย 13  หมูที่ 5 บานลวงเหนือ  ตําบลลวงเหนือ   อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัด
เชียงใหม  ราคากลาง  91,100.-บาท  (เกาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัตดิังตอไปนี ้

1.  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจางดังกลาว 
2.  ไมเปนผูทีถู่กระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ    รัฐวิสาหกจิ     หรือหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวยีนชื่อแลว 
3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
4.   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลลวง

เหนือ ในวันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาจางครั้งนี้ 

5.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ดังนี้ 
สายที่   1  และสายที่   2   ในวงเงินไมนอยกวา   45,000.- บาท  (ส่ีหมื่นหาพันบาทถวน)  ตอโครงการ 

และเปนผลงานที่เปนสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ   หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน หนวยงานดานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ  

/ กําหนดดูสถานที่.......... 
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กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที ่  24  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2552  ระหวางเวลา  13.00 น. ถึง  

16.00 น. และยื่นซองสอบราคาตั้งแตวนัที ่17 กรกฎาคม 2552  จนถึงวนัที่   30   เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 ในวันและ
เวลาราชการ ณ กองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ หรือจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับกอนวนัเปด
ซองสอบราคาก็ได ในกรณีที่เปนการยืน่ซองทางไปรษณยีใหถือวันและเวลาที่เทศบาลลงรับจากไปรษณยีเปนการรับ
ซอง โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  9/2552”  (สายที่ 1) และ (สายที่ 2) มายัง
สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ เลขที่ 299 หมูที่ 2 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม 50220 หรือ
จะยืน่ซองใบเสนอราคาในวนัที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ตั้งแตเวลา 09.00 ถึง 10.00 น.  ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอดอยสะเกด็  (ที่วาการอําเภอดอยสะเกด็ หองประชุม 2 ช้ัน 2) เมื่อพนกําหนด
ยื่นซองสอบราคาจะไมรับซองสอบราคาโดยเดด็ขาด  กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที ่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  
2552  เวลาดังนี้ 

สายที่ 1  กําหนดเปดซองสอบราคา เวลา 10.30 น. 
สายที่ 2  กําหนดเปดซองสอบราคา เวลา 11.00 น. 

เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอดอยสะเกด็ (ที่วาการอําเภอดอยสะเกด็ หอง
ประชุม  2  ช้ัน 2 ) 

  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2552 
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลตําบลลวงเหนือไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแลวเทานัน้ 

ผูสนใจติดตอขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300.-  บาท (สามรอยบาทถวน)  ไดที่
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ เลขที่ 299 หมูที่ 2 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
50220    ตั้งแตวันที่  17   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2552    ถึงวันที่   30   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.   2552  หากมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจเพื่อการนั้นดวย   หรือสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลข       

053-865901   ในวันและเวลาราชการ   และ  www.loungnuae.com

ประกาศ    ณ    วันที่   16    เดือน กรกฎาคม     พ.ศ. 2552 

 

          (ลงชื่อ) 
(นายดวงแกว  สะอาดลวน) 

                                                                  นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนอื 
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