
ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง
เรื่อง   สอบราคาจางเหมากอสราง  จํานวน 7 โครงการ

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม มีความ
ประสงคจะสอบราคาจางโครงการจางเหมากอสราง  จํานวน 7 โครงการ  ดังนี้

ประเภทงานถนน
1. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแนน ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร

ยาว 1,040 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,120 ตารางเมตร บริเวณถนนซอย 1 ถึง  ซอย 9
(ออมวัดราง) หมูที่ 1 บานกวน ตําบลมะขามหลวง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม ตามแบบ
แปลนขององคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง ราคางบประมาณ 209,500.- บาท

2. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนหนิคลุกบดอัดแนน ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร
ยาว 450 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,350 ตารางเมตร  บริเวณถนนซอย 9 (ตอถนน
คอนกรตีเดมิ) หมูที่ 1 บานกวน  ตําบลมะขามหลวง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  ตามแบบ
แปลนขององคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง ราคางบประมาณ 90,000.- บาท

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว
120 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร  พรอมถมไหลทางขางละ
0.30 เมตร (โดยเฉลี่ย) บริเวณ  ซอยแยกซอย 2 (ตอถนนคอนกรีตเดิม) หมูที่ 3 บานสันคะยอม
ตําบลมะขามหลวง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลมะขามหลวง ราคางบประมาณ 207,700.- บาท

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว
64 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 256 ตารางเมตร  บริเวณ  ซอย 6/1 หมูที่ 4
บานปาจู  ตําบลมะขามหลวง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  ตามแบบแปลนขององคการ
บรหิารสวนตําบลมะขามหลวง ราคางบประมาณ 111,000.- บาท

/5.โครงการ...



-2-

5. โครงการจางเหมากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกวาง
2.50 เมตร  ยาว 66 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 165 ตารางเมตร  บริเวณ
ซอยบานพี่กาบแกว (แยกซอย 4/6) หมูที่ 6 บานตนแกว  ตําบลมะขามหลวง  อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม  ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง ราคางบประมาณ
70,600.- บาท

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว
100 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร พรอมถมไหลทางขางละ
0.30 เมตร (โดยเฉลี่ย) บริเวณ  ซอย 1 เช่ือม  ซอย 3 หมูที่ 7 บานรองน้ํา ตําบลมะขามหลวง
อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง ราคา
งบประมาณ 173,400.- บาท

7. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนหินคลุกและดินลูกรัง  พรอมปรับเกลี่ย  จํานวนดิน
ลูกรังทั้งหมด  ไมนอยกวา 400 ลูกบาศกเมตร  จํานวนหินคลุกทั้งหมด  ไมนอยกวา 550
ลูกบาศกเมตร  บริเวณ  ซอย 1,2,6,7,8,9,10 ซอยภายในเขตหมูบาน  หมูที่ 9 บานดงขี้เหล็ก
ตําบลมะขามหลวง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลมะขามหลวง ราคางบประมาณ 309,800.- บาท

ผูมสีทิธเิสนอราคาจะตองมีคุณสมบัตดิังนี้
1. เปนนติบิุคคล  หรอืบุคคลธรรมดา  ที่มอีาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวยีนช่ือเปนผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวสิาหกจิ หรอืหนวยการ

บรหิาร ราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มผีลงานประเภทเดยีวกัน และเปนผลงานที่อยูในสัญญาเดยีวเทานัน้ ในวงเงนิไมนอย

กวา 50% ของโครงการที่จะสอบราคา

กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 1 เมษายน
2554 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ ทีท่ําการองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง เลขที่ 34/1 หมู 2
ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

กําหนดยื่นซองสอบราคา ณ สวนการคลัง (งานพัสดุ) ช้ัน 1 อาคารสํานักงานองคการ
บรหิารสวนตําบลมะขามหลวง ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 ในวันและเวลา
ราชการ หรือยื่นซองสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหาร
สวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 4 เมษายน 2554 ระหวาง
เวลา 09.00 – 09.30 น.
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กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 4 เมษายน 2554 ตัง้แตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรอืการจางขององคการบรหิารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอ
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อ เอกสารสอบราคาไดที่ สวนการคลัง (งานพัสดุ) ช้ัน 1 อาคาร
สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ในราคา

โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 400.00 บาท
โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 200.00 บาท
โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ 400.00 บาท
โครงการที่ 4 ในราคาชุดละ 400.00 บาท
โครงการที่ 5 ในราคาชุดละ 200.00 บาท
โครงการที่ 6 ในราคาชุดละ 400.00 บาท
โครงการที่ 7 ในราคาชุดละ 500.00 บาท

ระหวางวันที่ 21 มนีาคม 2554 ถงึวันที่ 1 เมษายน 2554 หรอืสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข 0 5382 5006 ตอ 14 ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบขอมูลไดทางเว็บไซต
www.makamloung.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 21 มนีาคม พ.ศ. 2554

(นายมรกต ปงคํา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง


