
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ 

เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน  า คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 

หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งน้อย และหมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย 

---------------------------------------- 

ด้วย เทศบาลต าบลสุเทพ มีความประสงคจ์ะด าเนนิการจ้างก่อสร้างรางระบายน  า คสล. 

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมูท่ี่ ๖ บ้านโป่งน้อย และหมูท่ี่ ๑๓ บ้านสันลมจอย มีรายละเอียดดังนี  

ก่อสร้างเป็น ๒ ช่วง คือ 

- ช่วงท่ี ๑ ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย ตั งแต่บริเวณประตู 

(๑) วัดโป่งน้อย ไปเชื่อมต่อรางระบายน  าเดิม บริเวณทางแยกโรงเรียนโป่งน้อย โดยท าการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร พร้อมฝา

ราง ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ 

เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๒ เมตร และกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรอืพื นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร 

- ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งน้อย บริเวณฝั่งตรงข้ามวัดโป่ง

น้อย (ประตู ๒) ไปเชื่อมต่อบ่อพักน  าเดิม โดยท าการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร 

หนา ๐.๑๒๕ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐–๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาราง ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕ เมตร 

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ งบประมาณ 

๓๕๑,๐๐๐ บาท (สามแสนหา้หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๕๑,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่น

หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  

๑. ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว 

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการ

และได้แจง้เวียนชื่อแล้ว หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติิบุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ 

๓. ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ

ราคาให้แก่เทศบาลต าบลสุเทพ ณ วันประกาศสอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง

การแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั งนี  

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่

ยอมขึ นศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นวา่นั น 

/๕.มีผลงาน... 
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๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทรางระบายน  าหรือท่อระบายน  า วงเงินไม่น้อยกว่า 

๑๕๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นสัญญาเดียว พร้อมแนบส าเนา

หนังสือสัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลเชื่อถือ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังค าชี แจง ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา 

๑๓.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ กองช่าง เทศบาลต าบลสุเทพ หากไม่มารับฟังค าชี แจงและ

ดูสถานที่ก่อสร้าง จะถือว่าท่านได้รับทราบรายละเอียดแล้ว ซึ่งจะน ามาเป็นข้อต่อสู้เพื่อแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงสัญญาไม่ได้ 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลต าบลสุเทพ ตั งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ หรือ

ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างของ อบต.ระดับอ าเภอ (ห้องประชุม 

ชั น ๓ ที่ว่าการอ าเภอเมืองเชียงใหม่) ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง 

๑๐.๓๐ น. 

ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.            

เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างของ อบต.ระดับอ าเภอ (ห้องประชุมชั น ๓  

ที่วา่การอ าเภอเมืองเชยีงใหม่) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  ๓๐๐  บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ 

กองคลัง เทศบาลต าบลสุเทพ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๒๗-๗๔๒๙ ต่อ ๑๑๒ ในวันและเวลาราชการ หรือดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suthep.go.th และ www.gprocurement.go.th 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 
(นายทวีพงษ์  หนิค า) 

นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 

http://www.suthep.go.th/

