
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลสเุทพ 

เรื่อง  ประมูลจ้างก่อสร้าง จ านวน ๘ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ 

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

ดว้ย เทศบาลต าบลสุเทพ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยวิธีการประมูลด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๘ โครงการ ดังนี ้

โครงการที่ ๑  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. และถนนคสล. ทับหลังท่อ ต้ังแต่

บริเวณปากทางเข้า ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ (ซอยเภสัชกรโต) เข้าไปในซอยจนถึงจุดสิ้นสุดรางระบายน้ า 

คสล.เดิม โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ าขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ความยาวไม่น้อย

กว่า ๒๒๐ เมตร พร้อมถนน คสล. ทับหลังท่อ กว้าง ๑.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร 

หรือพืน้ที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๗๙.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ งบประมาณ 

๑,๐๗๘,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๐๗๘,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้าน

เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

โครงการที ่๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ต้ังแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๔๒/๑ 

หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรายค า โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาปิด 

ความยาวไมน้่อยกว่า ๗๓ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สอง

แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ต้ังแต่บริเวณ ซอย ๑๐ เช่ือมต่อ

รางระบายน้ า คสล. เดิม ซอย ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยทราย โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

กว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๕ เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ งบประมาณ 

๕๔๑,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๔๑,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหน่ึง

พันบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ต้ังแต่บริเวณปากซอย ๑ หมู่ที่ ๗ 

บ้านช่างทอง เข้าไปภายในซอย โดยท าการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝา

ปิด  ความยาวไมน้่อยกว่า ๑๗๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ งบประมาณ ๕๙๗,๙๐๐ บาท 

(ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๙๗,๙๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้า

ร้อยบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๖ 

บ้านโป่งน้อย และหมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยท าการก่อสร้างเป็น  

๒  ช่วง 

/ช่วงที่ ๑... 
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- ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย ตั้งแต่บริเวณประตู 

(๑) วัดโป่งน้อย ไปเช่ือมต่อรางระบายน้ าเดมิ บริเวณทางแยกโรงเรียนโป่งน้อย โดยท าการก่อสร้างราง

ระบายน้ 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 กว้างเฉล่ีย ๑.๕๐ 

เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๒ เมตร และกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

- ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งน้อย บริเวณฝั่งตรงข้ามวัด

โป่งน้อย (ประตู ๒) ไปเช่ือมต่อบ่อพักน้ าเดิม โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง ๐.๓๐ 

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

เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

งบประมาณ ๓๕๑,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๕๑,๐๐๐ บาท 

(สามแสนห้าหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า พร้อมคอนกรีตทับหลังท่อ คสล. ต้ังแต่

บรเิวณข้างวัดช่างทอง หมู่ที่ ๗ ซึ่งเร่ิมต้ังแต่รางระบายน้ า คสล. เดิม ไปจนถึงล าเหมืองสาธารณะ 

โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ 

เมตร พร้อมก่อสร้างคอนกรีตทับหลังท่อ คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕ ตาราง

เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ งบประมาณ ๑๒๑,๘๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นหน่ึงพันแปด

ร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๑๒๑,๘๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นหน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๗ โครงการแก้ไขดินพังทลาย หมู่ที่  ๑๑ บ้านดอยปุย ต าบลสุเทพ 

งบประมาณ ๖๓๓,๑๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๖๓๓,๑๐๐ 

บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ต้ังแต่บริเวณซอยข้างร้านซ่อม

มอเตอร์ไซด์ จนถึงบ้านเลขที่ ๔/๑ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งน้อย  โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาปิด ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

๑. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 

๑.๑   เป็นผูม้ีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  

๑.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนช่ือแลว้ 

๑.๓ ไมเ่ป็นผูไ้ด้รับเอกสารสทิธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย 

เว้นแตรั่ฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้ 

 

/ไมเ่ป็นผู.้.. 
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๑.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่

เทศบาลต าบลสุเทพ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด

กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครัง้นี้ 

๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานที่ประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้ดังน้ี 

 โครงการที่ ๑ ผลงานประเภทรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า วงเงินไม่น้อย

กว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

 โครงการที่ ๒ ผลงานประเภทรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า วงเงินไม่น้อย

กว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 

 โครงการที่ ๓ ผลงานประเภทรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า วงเงินไม่น้อย

กว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 โครงการที่ ๔ ผลงานประเภทรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า ในวงเงินไม่

น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 โครงการที่ ๕ ผลงานประเภทรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า ในวงเงินไม่

น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 โครงการที่ ๖ ผลงานประเภทรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า ในวงเงินไม่

น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 โครงการที่ ๗ ผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ 

บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

 โครงการที่ ๘ ผลงานประเภทรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า ในวงเงินไม่

น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นสัญญาเดียว พร้อมแนบส าเนาหนังสือสัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา

โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลเช่ือถอื 

๑.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ

เทศบาลต าบลสุเทพ 

๒. ก าหนดการต่างๆ ตามประกาศ มีดังนี้ 

๒.๑  ดูสถานที่กอ่สร้าง และรับฟังค าชีแ้จง ในวันที ่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔       

เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ กองช่าง เทศบาลต าบลสุเทพ หากไม่มารับฟังค าชี้แจง

และดูสถานที่ก่อสร้าง จะถือว่าท่านได้รับทราบรายละเอียดแล้ว ซึ่งจะน ามาเป็นข้อต่อสู้เพ่ือแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงสัญญาไม่ได้ 

/๒.๒ ย่ืนเอกสาร... 
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๒.๒  ย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๔   ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น.–๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ 

อบต. ระดับอ าเภอ (ห้องประชุมช้ัน ๓ ที่ว่าการอ าเภอเมืองเชียงใหม่) 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซือ้เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ   

๓,๐๐๐   บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลสุเทพ ระหว่างวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔  

ถึงวันที่    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔         หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๘๑-๑๕๖๑-๓ 

ต่อ ๑๑๒ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางเว็บไซต์ www.suthep.go.th หรือ 

www.gprocurement.go.th 

อน่ึง ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนเอกสารประมูลฯ โดยใช้

หลักประกันอย่างหน่ึงอยา่งใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕ ดังน้ี 

โครงการที่ ๑  จ านวนเงิน ๕๓,๙๐๐  บาท (ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๒  จ านวนเงิน  ๑๔,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสี่พันถ้วน) 

โครงการที่ ๓  จ านวนเงิน  ๒๗,๐๕๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๔  จ านวนเงิน  ๒๙,๘๙๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสบิห้าบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๕  จ านวนเงิน  ๑๗,๕๕๐ บาท (หน่ึงหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๖  จ านวนเงิน  ๖,๐๙๐ บาท (หกพันเก้าสิบบาทถ้วน) 

โครงการที ่๗ จ านวนเงิน  ๓๑,๖๕๕ บาท (สามหมื่นหน่ึงพันหกร้อยห้าสบิห้าบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๘  จ านวนเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ส าหรับหนังสือค้ าประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อ ๑.๔ (๑) 

ต้องมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันย่ืนเอกสารประมูลจ้างจนถึงวันสิ้นสุดก าหนดยืนราคา  กรณีหลักประกัน

ซองเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลสุเทพ ถ้าการน าเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร จะต้อง

เสยีค่าใช้จา่ยหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ในค่าใช้จา่ยหรือค่าธรรมเนียมดังกลา่วทั้งหมด 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  เดอืน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

(นายทวีพงษ์  หินค า) 

นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 

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

