
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านตาล  ที่  013 / 2562 

เรื่อง ด าเนินงานซื้อหรอืจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสรมิผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรตี ซอยข้างบ้านนายวัฒนา สุขสา  หมู่ที่ 5  

**************************************** 

เทศบาลต าบลบ้านตาลจะได้ด าเนินการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยาง   

แคปซิล หัวซอย 4  หมู่ที่ 8  บ้านท่าหนองหลวง ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง  3.50 เมตร   

ยาว 230.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805.00 ตารางเมตร ตามแบบรูปและประมาณการราคาที่เทศบาล        

ต าบลบ้านตาลก าหนด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ระหว่างด าเนินการจ านวน  1 ป้าย และ เมื่อ

ด าเนินการ   แล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ จ านวน 313,800.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปด

ร้อยบาทถ้วน)      ราคากลาง จ านวน 313,800.00 บาท (สามแสนหน่ึงหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

เชญิชวนผูป้ระกอบการเข้ายื่นเสนอราคา โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. เป็นนิตบิุคคล หรอื บุคคลธรรมดาที่มอีาชีพรับจ้างท างานที่จะเสนอราคา  

๒ . ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน             

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นเสนอราคา 

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  

ของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๔. ไม่ เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่ น เสนอราคารายอื่นที่ เข้าเสนอราคาให้แก่          

เทศบาลต าบลบ้านตาล ณ. วันประกาศยื่นเสนอราคา หรือ ไม่ เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง              

การแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาจ้างในครั้งนี ้ 

5. ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และ ปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชี

รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ นิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และ         

ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

หากผู้ประกอบการสนใจ และ มีความประสงค์จะยื่นเสนอราคางานจ้าง ติดต่อขอรับเอกสาร          

การเสนอราคา และ ยื่นเสนอราคาได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาล ระหว่างวันที่ 2 - 4 มกราคม  2562 

หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๐๓-๑๑๓๑ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ   วันที่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

 

( นายธเนศ  โกฏค าลือ ) 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาล 

 



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 

1 . ชื่อ โครงการ   โครงการปรับปรุ งผิ วจราจรโดยการลาดยางแคปซิล หั วซอย 4  หมู่ ที่  8                     

บ้านท่าหนองหลวง ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบรูปและประมาณการราคา

ที่เทศบาลต าบลบ้านตาลก าหนด  

    /หนว่ยงานเจ้าของโครงการ   เทศบาลต าบลบ้านตาล 

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  313,800.00 บาท(สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

3. ลักษณะงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยางแคปซิล หัวซอย 4  หมู่ที่  8              

บ้านท่าหนองหลวง ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง  3.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร 

หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805.00 ตารางเมตร ตามแบบรูปและประมาณการราคาที่เทศบาลต าบลบ้านตาล

ก าหนด ก าหนด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ระหว่างด าเนินการจ านวน  1 ป้าย และ เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่   20  ธันวาคม   2561  เป็นเงิน  313,800.00 บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

     5.1……แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา…(แบบ ปร. 4 , ปร.5)…..…………………….……….. 

     5.2........................................................................................................................................ 

     5.3........................................................................................................................................ 

     5.4........................................................................................................................................ 

6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

     6.1 นายยุทธนา  กาญจนภักดิ์   ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกองช่าง                     ประธานกรรมการ 

     6.2 นายอุเทน    ยะมา            ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ                             กรรมการ 

     6.3 นายสุชาติ    ดาวเงนิ         ต าแหน่ง  นักวิเคราะหน์โยบายฯช านาญการ                กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

ที่ ชม 58902 / ว 0126                                        ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาล  

                                                                                ๑๗๙ หมู่ที่  ๓ ต าบลบ้านตาล   

                                                                                อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๔๐ 

 

  28   ธันวาคม   2561  
 

เรื่อง      แจง้ประชาสัมพันธ์ด าเนินงานซือ้หรอืจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ของส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาล 

เรียน  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาเอกสารประกาศการด าเนนิงานซือ้หรอืจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง      จ านวน   1   ชุด  
 

ด้วยเทศบาลต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะเผยแพร่               

ประกาศ เชิญ ชวนการด า เนิ น งานซื้ อหรือจ้ างโดยวิธี เฉพาะเจ าะจง จ้ างเหมาก่อสร้างโครงการ                          

จ านวน   1   โครงการ  ได้แก่ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยางแคปซิล หัวซอย 4  หมู่ที่  8  บ้านท่าหนองหลวง                    

ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง  3.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า              

805.00 ตารางเมตร ตามแบบรูปและประมาณการราคาที่เทศบาล   ต าบลบ้านตาลก าหนด พร้อมป้ายแสดง            

รายละเอียดโครงการ ระหว่างด าเนินการจ านวน  1 ป้าย และ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ            

จ านวน 313,800.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง จ านวน 313,800.00 บาท             

(สามแสนหน่ึงหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคา และ ยื่นเสนอราคาได้ที่ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาล                       

ในระหว่างวันที่ 2 - 4 มกราคม  2562 หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ -๕๓๐๓-๑๑๓1 

จงึเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน 
           

                     ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                      ( นายธเนศ  โกฏค าลือ )               

                    นายกเทศมนตรตี าบลบ้านตาล 

 

 

คณะกรรมการซื้อหรอืจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ทต.บ้านตาล  

โทร. ๐-๕๓๐๓-๑๑๓๑  


