
 
 
     

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
เร่ือง  สอบราคาโครงการกอสราง จํานวน  ๙ โครงการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ดวยเทศบาลตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  มีความประสงคจะสอบราคา

โครงการกอสราง จํานวน ๙ โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
๑.   โครงการกอสรางถนน Over-lay ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ชวงท่ี ๑ กวาง ๕.๐๐  เมตร ยาว 

๕๒๐.๐๐  เมตร หนา ๐.๐๕  เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๒,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร  ชวงท่ี  ๒  กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๗๕๐.๐๐  ตารางเมตร  ชวงท่ี ๓  กวาง ๑๐.๐๐  เมตร  ยาว 
๓๕.๐๐  เมตร  หนา ๐.๐๕  เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร  หมูที่ ๒-๘  ตําบลลวงเหนือ         
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลลวงเหนือ  ราคากลาง  ๑,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลาน
หกหมื่นบาทถวน) 

๒.  โครงการกอสรางถนน Over-lay ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต  ชวงท่ี ๑ กวาง ๔.๕๐ เมตร ยาว 
๖๐.๐๐  เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๒๗๐.๐๐  ตารางเมตร  ชวงท่ี  ๒  กวาง ๔.๕๐ เมตร ยาว 
๒๕๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  ๑,๑๒๕.๐๐  ตารางเมตร  หมูที่ ๕  บานลวงเหนือ          
ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลลวงเหนือ  ราคากลาง ๓๔๒,๐๐๐.- 
บาท  (สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) 

๓.  โครงการกอสรางถนน Over-lay ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต  ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๖.๐๐
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๖๘๐.๐๐  ตารางเมตร   หมูที่ ๗-๙  บานลวงเหนือ  ตําบลลวงเหนือ  
อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม   ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลลวงเหนือ ราคากลาง ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสน    
เกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

๔. โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลลวงเหนือ ความยาว ๑๖๐.๕๐ เมตร หมูที่ ๗          
บานขางน้ํา  ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลลวงเหนือ  ราคากลาง 
๕๑๑,๐๐๐.- บาท  (หาแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 

๕.  โครงการกอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลลวงเหนือ ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐  
เมตร  หมูที่ ๗ บานขางน้ํา  ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล         
ลวงเหนือ   ราคากลาง  ๒๘๘,๐๐๐.- บาท  (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน) 

๖.  โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลลวงเหนือ  หมูที่ ๗ บานขางน้ํา ตําบลลวงเหนือ 
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลลวงเหนือ  ราคากลาง ๓๖๒,๐๐๐.- บาท (สามแสน
หกหมื่นสองพันบาทถวน) 

/๗. โครงการกอสรางลานคอนกรีต 



-  ๒  - 
  ๗.  โครงการกอสรางลานคอนกรีต , เสาธง  และปรับปรุงภูมิทัศนอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล   
ลวงเหนือ  หมูที่ ๗  บานขางน้ํา  ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ลวงเหนือ  ราคากลาง  ๒๙๕,๐๐๐.- บาท  (สองแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) 
  ๘.  โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ  ขนาด  ๓.๖๐ x ๒.๔๐  เมตร จํานวน ๑ ปาย ขนาด ๒.๔๐ x 
๑.๒๐  เมตร จํานวน ๔  ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลลวงเหนือ  ราคากลาง  ๙๑,๓๐๐.- บาท (เกาหมื่นหนึ่งพัน  
สามรอยบาทถวน) 
  ๙.  โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๒.๐๐  เมตร ระยะทาง ๘๒.๐๐  เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา ๑๕๖.๔๕  ตารางเมตร  หมูที่ ๔  บานลวงเหนือ  ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลลวงเหนือ  ราคากลาง  ๗๘,๙๐๐.-  (เจ็ดหมื่นแปดพันเการอยบาทถวน) 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัตดิังตอไปนี ้

๑.    เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจางดังกลาว 
๒.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ    รัฐวิสาหกิจ     หรือหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว 
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบล         

ลวงเหนือ ในวันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาจางครั้งนี้ 

๕.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๕๐ % ของราคากลาง และเปนผลงานที่
เปนสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานดาน
อ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ  

 

กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ระหวางเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง 
๑๖.๐๐ น. และยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม              
พ.ศ.๒๕๕๓  ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ หรือจะสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับกอนวันเปดซองสอบราคาก็ได ในกรณีที่เปนการยื่นซองทางไปรษณียใหถือวันและเวลาที่เทศบาล
ลงรับจากไปรษณียเปนการรับซอง โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขท่ี..... / 
๒๕๕๔”    มายังสํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ เลขที่ ๒๙๙ หมูที่ ๒ ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๒๒๐  หรือจะยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง 
๑๒.๐๐ น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอดอยสะเก็ด (ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด หอง
ประชุม ๒ ช้ัน ๒) เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  กําหนดเปดซองสอบราคาใน
วันที่ ๕  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐  น. เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับ
อําเภอดอยสะเก็ด  (ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด หองประชุม ๒  ช้ัน ๒) 

/เงินคาจางสําหรับ.... 



-  ๓  - 

เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ตั้งจายจากเงินจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
ผูสนใจติดตอขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคา ในราคาดังนี้ 
โครงการที่ ๑          ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-  บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
โครงการที่ ๒-๗    ในราคาชุดละ   ๕๐๐.-  บาท (หารอยบาทถวน) 
โครงการที่ ๘-๙     ในราคาชุดละ   ๓๐๐.-  บาท (สามรอยบาทถวน) 
ไดที่กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ  เลขที่ ๒๙๙ หมูที่ ๒ ตําบลลวงเหนือ อําเภอ         

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐  ตั้งแตวันที่  ๑๗   เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ถึงวันที่ ๓๐  เดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓  หากมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจเพื่อการนั้นดวย หรือสอบถาม

รายละเอียดไดที่หมายเลข ๐๕๓-๘๖๕๙๐๑ ในวันและเวลาราชการ  และ www.loungnuae.com 

ประกาศ    ณ    วันที่    ๑๖    เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

                       (ลงชื่อ) 
         (นายดวงแกว  สะอาดลวน) 

                                                                          นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ 
 


