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ประกาศเทศบาลต าบลแม่วาง 
เร่ือง    สอบราคาจา้งเหมาโครงการก่อสร้าง  ประเภท ถนน  จ านวน  4  โครงการ 

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

   เทศบาลต าบลแม่วาง     มีความประสงคจ์ะด าเนินการสอบราคาจา้งเหมาโครงการก่อสร้าง  
ประเภท ถนน  จ านวน  4  โครงการ   ซ่ึงก าหนดรายละเอียดดงัน้ี 

1.  โครงการก่อสร้างถนน   คสล.  ซอย 6  หมู่ท่ี 3   บา้นก่ิวแลป่าเป้า   ต.บา้นกาด อ.แม่วาง   
จ.เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 2.80 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 406 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแม่วาง   
ราคากลางของโครงการ  200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
  2.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย 8  เช่ือมซอย  7  บา้นกาด หมู่ท่ี 5 ต.บา้นกาด  อ.แม่วาง 
จ.เชียงใหม่   ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  180  ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแม่วาง   
ราคากลางของโครงการ  96,000.-บาท (เก้าหมื่นหกพนับาทถ้วน) 
  3.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอย 5 หมู่ท่ี 6  บา้นน ้าตน้  ต.บา้นกาด  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่   
จ านวน  2  ช่วง  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
       3.1  ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกวา้ง  3  เมตร  ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
ขนาดพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  270  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแม่วาง 
       3.2  ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกวา้ง  6  เมตร  ยาว 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
ขนาดพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  24  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแม่วาง      
ราคากลางของโครงการ 163,000.-บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นสามพนับาทถ้วน)   
  4.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  พร้อมขยายสะพาน  ซอย 2  บา้นป่าต้ิว  หมู่ท่ี 5  ต.ดอนเปา  
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ขนาดถนนกวา้ง  3  เมตร  ยาว  59  เมตร  หรือมีขนาดพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  177  ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแม่วาง   
ราคากลางของโครงการ  115,000.-บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นห้าพนับาทถ้วน) 
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/ผูมี้สิทธ์ิเสนอราคา... 

 

                                                                    -2- 

ผูมี้สิทธ์ิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั    
                        1.   เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีสอบราคาดงักล่าว               
   2.   ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน และไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 
   3.  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เวน้แต่
รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
   4.    ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่
เทศบาลต าบลแม่วาง  ณ  วนัประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาจา้งคร้ังน้ี 
   5.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบัท่ีสอบราคา  ดงัน้ี 

    - โครงการที ่  1  วงเงินไม่น้อยกว่า    80,000.-บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
    -  โครงการที ่ 2  วงเงินไม่น้อยกว่า    38,400.-บาท  (สามหมื่นแปดพนัส่ีร้อยบาทถ้วน)   
      - โครงการที ่  3  วงเงินไม่น้อยกว่า    65,200.-บาท  (หกหมื่นห้าพนัสองร้อยบาทถ้วน) 
                               - โครงการที ่  4  วงเงินไม่น้อยกว่า    46,000.-บาท  (ส่ีหมื่นหกพนับาทถ้วน) 

โดยเป็นผลงานจากการจา้งงานคร้ังเดียว   และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ    หน่วยงาน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวสิาหกิจเท่านั้น 

ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้างและรับฟังค าช้ีแจงใน   วนัท่ี   28    เมษายน  2557    ระหวา่งเวลา  
10.00 – 11.00  น. โดยมาพร้อมกนั ณ  ส านกังานเทศบาลต าบลแม่วาง  ส าหรับผูท่ี้ไม่ประสงคดู์สถานท่ี  ให้ถือ
วา่ไดท้ราบเก่ียวกบัสถานท่ีก่อสร้าง  ปัญหาอุปสรรคและรายละเอียดอ่ืนๆดีแลว้  หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากการท างาน  จะน ามาอา้งให้พน้ผิดต่อส านกังานเทศบาลต าบลแม่วาง  และจะน ามาเป็นขอ้อา้งเพื่อ
เรียกร้องสิทธิใดๆในภายหลงัมิได ้  

  ก าหนดยืน่ซองสอบราคา ในวนัท่ี    8   เมษายน  2557    ถึงวนัท่ี  28   เมษายน  2557 
ณ ส านกังานเทศบาลต าบลแม่วาง และวนัสุดทา้ยวนัท่ี   29   เมษายน  2557   ยื่น  ณ  ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการ
จดัซ้ือจดัจา้งระดบัอ าเภอ  (ส านักงานทอ้งถ่ินอ าเภอแม่วาง   ท่ีว่าการอ าเภอแม่วาง) ในวนัและเวลาราชการ 
(08.30 -16.30 น.) 

          ก าหนดตรวจสอบคุณสมบติั(ผลประโยชน์ร่วมกนั) ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้ง
ระดบัอ าเภอ   (ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอแม่วาง   ท่ีวา่การอ าเภอแม่วาง)   ในวนัท่ี    30    เมษายน  2557 
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ระหวา่ง เวลา   09.00 – 12.00  น. 

ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี   30   เมษายน  2557   ณ  ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือ 
จดัจา้งระดบัอ าเภอ(ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอแม่วาง ท่ีวา่การอ าเภอแม่วาง) ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.  

  ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้าง  

-   โครงการที ่ 1  ราคาชุดละ   200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
-   โครงการที ่ 2   ราคาชุดละ  100.- บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
-   โครงการที ่ 3   ราคาชุดละ  200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
-   โครงการที ่ 4   ราคาชุดละ  200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 

ซ้ือแบบไดท่ี้ส านกังานเทศบาลต าบลแม่วาง (กองคลงั/งานพสัดุ) ระหวา่งวนัท่ี   8    เมษายน  2557
ถึงวนัท่ี   25   เมษายน  2557 ในวนัและเวลาราชการ หรือ สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข (053)-830882-3 ต่อ 53 

                                 ประกาศ  ณ  วนัท่ี    8    เดือน  เมษายน    พ.ศ. 2557 
 
 
 
                                                                  (นายไกรลกัษณ์  พีรพุทธรางกรู) 
                                                                    นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง 
                        
 
 


